




(1  ) برجم هیعدا  موتخ و  راکذا و  زا  ییاه  ناتساد 

: هدنسیون

هداز فلخریم  یلع 

: یپاچ رشان 

رای يدهم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  8ییاهناتساد 

باتک 8تاصخشم 

8همدقم

لسع 11ینیریش 

درکن رثا  اهنآ  رد  مومسم  12ياذغ 

هّللا مسب  هراب  رد  ناطیش  ود  13يوگتفگ 

ضارما 14يافش 

ترخآ ایند و  رد  یناوتان  14يوراد 

یتسد گنت  يرامیب و  17يوراد 

17سنوم

هدش هتسب  18راک 

ترخآ ایند و  ریخ  18ياعد 

یضیرمو 19یناشیرپ 

یلیلع 19يوراد 

هدجس رد  20هدنب 

ینالوط 20يرامیب 

تندب ياهگر  دادعت  21هب 

زامن نیا  22ياهتلیضف 

اه هدرم  رب  24محر 

سفن 25ثیدح 

25هسوسو

متس 25ضرق و 

یتخس 28تنحم و 
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هدیرپ 31ِگنر 

عادص 32ضرم 

درَد 32لِد 

مشچ 34يدیفس 

مشچ 35درد 

35قزر

وناز 37درد 

باوخ 37ماگنه 

دزوس یمن  39هناخ 

نانمشد رب  40يزوریپ 

دیدش 40يرامیب 

جالعلا بعص  40ضرم 

لمدو 42شوج 

لطاب ياه  42لایخ 

سرتو 43بارطضا 

یگدز 43ْنِج 

44زرح

مظعا 45مسا 

یسرکلا 45هیآ 

یسرکلا هیآ  ندناوخ  45دایز 

رقف 47تهج 

لصافم 49درد 

روک 49هدنرپ 

ضرق 51ياعد 

51اهراکبلط

51حاورا
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ناطیش 53ِّرش 

بلق ندش  هدنز  53تهج 

هناخ رد  53ناذا 

54افشلاراد

هچب 55يافش 

یبیغ 55دادما 

لدگنس 57رومءام 

يرکف 58یتحاران 

مدان 59دزد 

اهتشون 60یپ 

زکرم 64هرابرد 
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لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

دمحا برجم  هیعدا  موـتخ و  راـکذا و  زا  ییاهناتـساد  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   1333  - 1360 دـمحا ، هداز  فلخریم  هسانـشرس : 
1-30-5697-964 ج 1 ؛ )  ) لایر 3500 1-30-5697-964 کـباش :  . 1378 راـی - ، يدـهم  مق  رـشن :  تاصخـشم  هداز  فلخریم 
 : یسیون تسرهف  تیعـضو  ج 1 )  ) لایر 3500 1-30-5697-964 ج 1 ؛ )  ) لاـیر 3500 1-30-5697-964 ج 1 ؛ )  ) لاـیر 3500

 -- اهاعد عوضوم :  یبهذم  ياهناتـساد  عوضوم :  همانباتک  تشاددای :  لایر   1379  : مود 3500 پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف 
م 22244-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید :  يدنب  هدر  م 9د17   / BP9 هرگنک :  يدنب  هدر  ناتساد 

همدقم

یبا نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلسرملاو ،  ءایبنالا  فرـشءا  یلع  مالّـسلاو  هولّـصلا  نیقیلاو ،  يوقّتلا  لهال  هبقاعلاو  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا 
نـسحلا نب  هّجح  امّیـس  اریهطت ،  مهرهطو  سجرلا  مهنع  هـّللا  بـهذا  نیذـلا  نیموـصعملا ،  هـلآو  هـیلع  هـّللا  یّلـص  دّـمحم ،  مساـقلا 

 . ءادفلا هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  يرکسعلا 

 ( : ص  ) هّللا لوسر  لاق 

اعُّدلا َنِم  ِهّللاَْدنِع  ُمَرکَا  ٌْییَش  َْسَیل 

 . تسین اعد  زا  یتمارگ  ادخ  دزن  زیچ  چیه 

 : اعد

رب ار  عـناوم  تالکـشم و  دـنک ،  یم  تیوـقت  ار  هداراو  حور  دـیامن ،  یم  كاـپ  هیکزت و  ار  مـسج  حور و  دروآ ،  یم  حور  شمارآ 
تاکرب تمحر و  ياهرد  هدومن و  اهیتخب  دب  تمقن و  باذـع و  الب و  عفر  تسا ،  جالعلا  بعـص  ِضارما  يافـش  دـیامن ،  یم  فرط 

 . دیامن یم  حوتفم  زاب و  ار  قح 

دراد و مهم  رث و  ؤم  رایـسب  راثآ  دـنک ،  یم  ناربج  ار  اهفعـض  دـناسر و  یم  لماکت  هب  ار  ناـسنا  تسا و  تداـبع  نیرت  لـضفا  اـعد : 
اهناسنا لزلرتم  هدرم و  ياهلد 
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 . تسا هرطاخ  شمارآ  بلق و  نانیمطا  لماوع  نیرتهب  زا  یکی  دهد و  یم  شمارآ  ار 

 : اعد

 . تسا يزاس  دوخ  لماع  تساهتدابع و  نیرتهب  نوچ  دروآ ،  یم  نطاب  يافص  دیامن ،  یم  هزیکاپ  هیکزت و  رهاط و  ار  حور 

دـنک و یم  ادـخب  ور  یتقو  یلو  دراد ،  هلان  هآ و  زا  یکاح  ینابز  هدـنا و  زا  رپ  یلد  بارطـضا و  زا  هدـنکآ  یبلق  اعد  زا  لبق  ناـسنا ، 
 . دبای یم  یگدنز  يارب  هشیمه  زا  رت  نئمطم  یبلق  دیامن ،  یم  حرطم  قح  هاگرد  هب  ار  شیاهزاین 

زا دیامن و  یم  راد  فده  ار  بلق  قلاخ ،  اب  طابترا  نوچ  دبای ،  یم  ار  ادخ  اب  يرونخـس  حور  ینافرع و  تلاح  اعد ،  زادـعب  ناسنا ، 
 . تسا رترگ  هولج  قح  نایعاد  تروص  رد  يوقت  راثآ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دنک و  یم  رود  ناهانگ 

 : اعد

 . دراد يرتشیب  يونعم  رثا  تسا ،  لضفا  نوچ  دنک و  یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  زیچ  ره  زا  شیپ  هک  تسا  یتدابع  نیرتهب 

 : دیامرف یم  ص )   ) دمحم لآ  قداص  ترضح 

 . (( دنک یمن  رت  کیدزن  ادخب  ار  ناسنا  اعد  لثم  یتدابع  چیه  یتسارب  ندرک ،  اعد  هب  داب  امشرب  ))

 : راگرورپ اب  شیاین  اعد و 

 . دیامن یم  تیوق  ار  شتدارا  رت و  نوزفا  ار  شتردق  دهد ،  یم  تمظع  ناسنا  حور  هب 

رب دوخ  لباقم  زا  دلام و  یم  كاخب  ار  نآ  يوناز  هدنُک  هدنکفا و  تالکـشم  هجنپ  رد  هجنپ  هک  تسا  یتردقرپ  دـنمورین و  ناولهپ  وا 
 . دراد یم 

 : اعد

نامرد وراد و  تسا ،  جالعان  ياهدرد  جالع  تسیگدنز ،  زا  سویءام  نارادمخز  شخب  ماتیلاو  نادنمدرد  درد  يافش 
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یمامت يافـش  يارب  یمومع  گرزب  يوراد  تسا و  نادـیماان  لد  دـیما  نالان و  لد  شخب  افـش  يوراد  تسا ،  سویءام  لد  يافـش  و 
 : دندومرف ترضح  نآ  هک  تساهدرد 

 . (( تسا درد  ره  يافش  نآ  هک  یتسارب  ینک  اعد  هک  داب  وت  رب  ))

 : اعد

 : دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  هیداجس  ترضح  لوقب  درادیم و  رب  ار  ینیمز  ياهباذع  ینامسآ و  ياهالب 

 . (( دنک یم  عفد  ار  دشن ه  لزان  هدش و  لزان  يالباعد  ))

حوتفم و قلخ  يوـسب  تمحر  رد  هناـصلخم  ياـهاعد  راـبگر  رثا  رد  دوـش و  یم  فرط  رب  اـعد  شیاـین و  طـسوتب  باذـع  هجنکش و 
 . ددرگ یم  یهلا  تاکرب  تامعن و  زا  ّولمم  اهناسنا  یگدنز 

ياجب يا  هعساو  ِتاکرب  تامحَر و  هچ  دوش و  یم  فرط  رب  يونعم  يدام و  ياهفعـض  رقف و  اه و  يرادان  اهدوبمک و  هچ  اعد  رثا  رب 
 . دنریگ یم  رارق  اهنآ 

مدرم يا  سپ  ناـشناهانگ .  رطاـخب  رگم  دوش ،  یمن  بلـس  یتـلم  زا  یتـمعن  تقوچیه  دـیامرفیم :  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح 
قوش راثآ  نادهاز و  بولق  غارچ  تمحر و  باب  شیاشگ  ببـس  اعد  اریز  دینک .  ظفح  وا  يوریپ  تدابع و  تعاطب و  ار  ادخ  تمعن 

 . تسا نادباع 

هلیسو هب  ار  شدوجو  كانزوس  ياه  همزمز  دنک و  فرط  رب  اعد  هلیسوب  ار  ترودک  تملظ و  ياهباجح  دیاب  رـصاعم  ناسنا  هصالخ 
 . دیامن لح  هدناوخ و  ارف  شیاین 

 ، تسا اهرکذ  اهاعد و  باب  رد  شالت  كدنا  هک  تسا  برجم  ياه  هیعدا  راکذا و  موتخ و  اعد ) راثآ   ) زا ییاهناتساد  رـضاح  باتک 
ناراتفرگ و نادنمدرد و  زا  یضعب  تالاح  هعلاطم  اب  ناشنامیا  توق  ام  یئالو  ینید و  مدرم  ات 

لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


دنمرهب نآ  يامظع  ضیف  زا  ددرگ و  رتدایز  رتمکحم و  رتراوتسا و  دنا ،  هتفای  افش  نامرد و  شیاین  اعد و  هلیـسو  هب  هک  ینادنمتجاح 
 . دندرگ

لماک و لصفم و  روطب  اجنآ  رد  ار  رث  ؤم  راکذا  موتخ و  اهاعد و  هک  اعد )) اب  افـش  نامرد و  مانب   )) باتک نیا  مود  دلج  رد  هّللاءاشنا 
 . دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  و  دنیامن .  هعجارم  باتک  نیا  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  میا و  هدومن  نایب  یعوضوم 

زیزع ماما  حور  يداش  ترضح و  نآ  روهظ  عناوم  عفر  و  فیرش )  هجرف  یلاعت  هّللا  جع   ) نامز ماما  بلق  يداش  تهج  ار  رصتخم  نیا 
جع يدهم  ترضح  ياعد  دروم  دیاش  ات  میامن  یم  هیده  هداز  فلخریم  دمحا  خیشآ  مدیهـش  رادرب  صوصخلا  یلع  ادهـش ،  مامت  و 

 . هّللا ءاشنا  ددرگ ،  فرطرب  مدرم  ياه  يراتفرگ  ترضح  نآ  هطساو  هب  و  میریگ .  رارق  فیرش  هجرف  یلاعت  هّللا 

اعد سامتلا 

نادیهش رالاس  دلوت  زورلاس  نابعش 1420  موس   21/8/1378

 ( ع  ) نیسحلا هّللا  دبعابا  ترضح 

هداز فلخریم  یلع  ع )   ) نیسح ناتسآ  بلک 

لسع ینیریش 

هتـسشن اهناتـسلخن  نایم  رد  ع ، )   ) یلع نینم  ؤملاریما  اقآ  اب  ص ، )   ) یفطـصم دّـمحم  ءایبنالا ،  متاخ  مالـسا ،  سیئر  اـقآ  زور  کـی 
 . ندیخرچ ص )   ) مرکا ربمغیپ  رود  درک ،  عورش  و  دش ،  رهاظ  یلسع  ِروبنز  هلک  رس و  تقو  کی  هک  دندوب . 

 : دومرف ص )   ) ربمغیپ

 . دیوگ یم  هچ  روبنز  نیا  یناد  یم  یلع !  ای 

 . ریخ دومرف :  ع )   ) یلع ترضح 

 : دندومرف ص )   ) مرکا لوسر  اقآ 

نالف رد  لسع  رادقم  کی  دیوگ :  یم  هدرک و  ینامهم  ار  ام  زورما  روبنز  نیا 
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 . دروایب لحم  نآ  زا  ار  نآ  ات  دیتسرفب ،  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  ما ،  هتشاذگ  لحم 

 . دندروآ لحم  نآ  زا  ار  لسع  نآ  دندش و  دنلب  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  اقآ 

 : دومرف (ص )  ادخ لوسر  ترضح 

؟  دوش یم  لیدبت  نیریش  لسع  هب  هفوکش  نآ  یتّلع  هچ  هب  تسا .  خلت  لگ  هفوکش  زا  هک  امش  ياذغ  روبنز ،  يا 

يرادقم تقو ،  ره  نوچ  تسامش ،  لآ )   ) و امـش ،  سّدقم  دوجو  رکذ  تکرب  زا  لسع ،  نیا  ینیریـش  هّللا ،  لوسر  ای  تفگ :  روبنز 
 . میتسرفب تاولص  امش  رب  راب  هس  هک  دوش  یم  ماهلا  ام  هب  هظحل  نامه  مینک ،  یم  هدافتسا  هفوکش  زا 

(1  . ) دوش یم  نیریش  ام  لسع  امش ،  رب  تاولص  تکرب  هب  دَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  میئوگ :  یم  هک  یتقو 

درکن رثا  اهنآ  رد  مومسم  ياذغ 

زا یکی  هک  َْیبُا  هّللادـبع  ماـن  هب  یـصخش  دـندرک ،  دـنلب  ار  مالـسا  مچرپ  دـندش و  هرّونم  هنیدـم  دراو  (ص )  ادـخ لوـسر  هک  یتـقو 
ترـضح و هّللادـبع ،  دـناسرب .  لتق  هب  ار  ترـضح  تساوخ  یم  دُرب و  دـسح  ترـضح  نآ  رب  دوب  مالـسا  ربمایپ  تخـسرس  نانمـشد 

 . داد بیترت  ار  یمومسم  ياذغ  درک و  توعد  شلزنم  هب  ار  ترضح  باحصا 

 . داد ربخ  (ص )  ادخ لوسر  هب  لیئربج 

 : دندومرف (ص )  ادخ لوسر  دش  رضاح  اذغ  هکنیمه 

 . ناوخب اذغ  نیا  رب  ار  تعفنمُرپ  ياعد  یلع  ای 

 . دندناوخ ار  اعد  ع )   ) یلع

ُمیلَعلا ُعیمَّسلا  َوُه  ِءامَّسلا َو  یف  ِضْرَْالا َو ال  یف  ٌءاد  یَش ٌء َو ال  ِهِمْسا  َعَم  ُّرُضَیال  يذَّلا  ِهّللا  ِمِْسب  یفاْکلا ،  ِهّللا  ِمِْسب  یفاّشلا ،  ِهّللا  ِمِْسب 
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.

دندش و ریس  دندروخ و  ار  اذغ  همه  دش  هدناوخ  اعد  یتقو 

 . دنتفر دنتساوخرب و  یتمالس  تحص و  اب  دیسرن  اهنآ  هب  يررض 

ار شیاقفر  مامتو  تفر  دشاب ،  هدرک  اذغ  لخاد  ار  ّمس  هدرک  شومارف  زپشآ  درک  نامگ  دـید ،  ار  هنحـص  نیا  یبُا  هّللادـبع  هک  یتقو 
( . 2) دندیسر منهج  هب  همه  دندروخ  اذغ  زا  درک و  عمج 

هّللا مسب  هراب  رد  ناطیش  ود  يوگتفگ 

 . درک تاقالم  ار  يرغال  ناطیش  یقاچ ،  ناطیش  زور  کی 

 : دیسرپ رغال  ناطیش  زا  قاچ ،  ناطیش 

؟  يا هدش  فیعض  رغال و  ردقنیا  وت  ارچ 

 : داد باوج  رغال ،  ناطیش 

 ، . . . ندیماشآ ندروخ ،  دننام :  راک ،  ره  لّوا  رد  صخش  نآ  یلو  منک .  هارمگ  ار  وا  هک  ما  هدش  رومءام  ّطلـسم و  یـصخش  رب  نم 
نیمه و  متسه .  مورحم  وا  ياهراک  رد  تکرـش  و  وا ،  رد  ذوفن  زا  ور  نیا  زا  تسا ،  ایوگ  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  رکذ  هب  شنابز  ، 

؟  يا هدش  قاچ  روطچ  منادب ،  وگب  وت  لاح  تسا ،  هدش  نم  يرغال  بجوم  ببس و 

 : داد خساپ  قاچ  ناطیش 

مـسب يراک  چیه  رد  هک  ما  هدش  ّطلـسم  توافت  یب  ربخ و  یب  لفاغ و  صخـش  رب  اریز  متـسه ،  داش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نم  یقاچ 
هک تسا  مرگرـس  لفاغ و  نانچنآ  يراک ،  ره  رد  و  ندیـشون . . .  ندروخ و  ماگنه  جورخ و  دورو و  ماگنه  ـالثم  دـیوگ ،  یمن  هّللا 

(3  . ) تسین ادخ  دای  هب  الصا 

یم رود  امش  زا  ناطیش  هّللا  مسب  نتفگ  اب  اریز  دورن  ناتدای  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  يراک  ره  لوا  رد  نینم  ؤم  يا  سپ 

لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوش

ضارما يافش 

ترضح نآ  كرابم  سّدقم و  رـضحم  هب  ص )) )   ) دّمحم لآ  قداص  ماما  ترـضح  اقآ   )) نادنمتدارا نیّبُحم و  ناتـسود و  زا  يدرم 
 . (( درب یم  جنر  شضرم  زا  و  دوب ،  دنمدرد  ضیرم و  هکیلاح  رد   ، )) دش بای  فرش 

 : دومرف ع )   ) قداص ترضح  اقآ 

؟  هدیرپ تگنر  ارچ  هدش ،  یچ 

ارم دوش و  یمن  رود  نم  زا  بت  متحاران و  دـنمدرد و  رامیب و  ضیرم و  تخـس  هک  تسا  هام  کـی  موش ،  تیادـف  ناـجاقآ ،  تفگ : 
اهر

 . دنک یمن 

هداد ماجنا  ما و  هدیچیپ  دنداد ،  تیزیو  دنتشون و  هخسن  و  دنداد ،  روتسد  هک  ار  هچنآ  و  متفر ،  کشزپ  بیبط و  رتکد و  شیپ  هچره 
 . هتشادن يا  هدیاف  یبوخ و  دوس و  هرهب و  ما ،  هدیدن  هجیتن  یلو  ما ، 

 . میرادن امش  زج  ار  یسک  اه  هراچیب  ام  نک ،  مکمک  تنماد ،  هب  متسد  نوجاقآ 

 . موش بوخ  ات  دینک  تیانع  ام  هب  ییاود  ای  ییانث  ای  ییاعد  کی 

 : دومرف ع ، )   ) قداص ترضح  اقآ 

نک و زاب  ار  تنهاریپ  هقی 

يوش یم  بوخ  هّللا  ءاشنا  نک ،  توف  تدوخ  هب  ناوخب و  ار  دمح  هروس  راب  تفه   )) هماقا ناذا و  زا  دعب  نک و  ورف  نآ  رد  ار  ترس 
. ((

هب ارم  هکنیا  لثم  دوب ،  شتآ  يور  بآ  اـیوگ  مداد ،  ماـجنا  ار  اـمهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  دـنزرف  روتـسد  هکنیمه  دـیوگ :  یم  درم  نآ 
(4  . (() مدش دازآ  جنر  یتحاران و  درد و  زا  مه  نم   )) روطنیمه دننک ،  میاهر  دنشاب و  هدرک  زاب  دعب  دنشاب و  هتسب  بانط 

ترخآ ایند و  رد  یناوتان  يوراد 

 ( ع  ) رقاب دّمحم  ماما  ترضح  ))

لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


 : دندومرف

ادخ لوسر  ترضح   )) سدقم رضحم  یلذه ))  هیبش   )) زور کی 

 ((( (ص

 : تفگ دش و  فّرشم 

نآ رب  ـالبق  هک  داـهج . . .  جـح و  هزور و  زاـمن و  لـیبق  زا  یلاـمعا  يرـس  کـی  هب  ارم  میندـب  هوق  ما و  هدـش  ریپ  نم  هّللا ،  لوسر  اـی 
یلمع هک  منک  یم  شهاوخ  امش  زا  مرادن ،  ار  لامعا  نآ  رب  ییاناوت  مه  الا ن  دهد و  یمن  يرای  مداد ،  یم  ماجنا  متشاد و  تموادم 

دنمرهب شدوخ  ضیف  عبنم  زا  ارم  مه  لاعتم  دـنوادخ  مهد و  ماجنا  ار  نآ  مناوتب  هک  دـیزومایب  نم  هب  ناسآ  رابرپ و  یثیدـح  کبس و 
 . دزاس

 : دومرف ترضح 

؟  نک رارکت  ار  دوخ  هتساوخ  درم ،  يا 

 . دومن هداعا  هبترم  هس  ار  دوخ  هتساوخ  یلذه ))  ))

 : دومرف ترضح 

 . تسیرگ وت  هتساوخ  رب  محرت  زا  رگم  دنامن ،  وت  فارطا  رد  یخولک  تخرد و  چیه 

 : وگب هبترم  هد  يدش  غراف  حبص  زامن  زا  تقو  ره  سپ 

میظَْعلا ِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُوقال  َلْوَحال َو  َو  هِدْمَِحب ،  ِمیظَْعلا َو  ِهّللا  َناْحبُس 

یـسیپ و هروخ و  یگناوید و  يروک و   )) زا ار  وـت  متخ  نیا  تکرب  هب  دـهد و  یم  تیفاـع  ار  وـت  اـعد  نیا  هطـساوب  یلاـعتم  دـنوادخ 
 . دهد یم  تاجن  یتفرخ ))  ینهذ و  نک  یناشیرپ و 

 : تفگ یلذه  هیبش 

دنمرهب مه  نآ  زااـت  دـیئامرفب  يا  هخـسن  مه  مترخآ  يارب  اـفطل  دوب ،  نم  ياـیند  يارب  دـیدومرف ؛ هک  ار  يرکذ  نیا  هّللا ؛  لوـسر  اـی 
 . مدرگ

 : دومرف ص )   ) مرکا لوسر  ترضح 

 : وگب زامن  ره  زا  دعب 
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 . َِکتاکََرب ْنِم 

 ، يوش دراو  رشحم  يارحص  هب  دوش و  تمایق  هک  یتقو  يدرکن ،  كرت  گرم  مدات  ار  نآ  ادمع  يدرک و  تبظاوم  هیعدا  نیا  رب  رگا 
(5  . (() يوش لخاد  یناوت  یم  یتساوخ  هک  يرد  ره  زا  و  دوش ،  یم  زاب  وت  يارب  تشهب  رد  تشه  ))

یتسد گنت  يرامیب و  يوراد 

 . درک تیاکش  ترضح  نآ  هب  شدوخ  یتسدگنت  يرامیب و  زا  دش و  فرشم  ص )   ) هّللا لوسر  ترضح  سّدقم  رضحم  يدرم 

 : وگب تبجاو  ياهزامن  زا  دعب  دندومرف :  وا  هب  ترضح  نآ 

ُِّیلَو َُهل  ْنُکَیَْمل  ِْکلُْملا َو  یف  يرَـش ٌك  َُهل  ْنُکَیَْمل  اَدلَو َو  ًهَبِحاص َو ال  ْذِخَّتَیَْمل  يَّذلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  ُتوُمَیال َو  يذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَکَوَت 
اریبْکَت ُهِْربَک  ِّلُّذلا َو  َنِم 

یم دـش و  یم  لـثمتم  نم  يارب  لـیئربج ))  هکنیا ((  رگم  دـمآین  نم  فرط  هب  یتخـس  تّدـش و  چـیه  مدرک ،  لـمع  متخ  نیا  هب  نم 
(6  . ) دش یم  فرط  رب  نم  زا  دئادش  نآ  مدناوخ و  یم  نم  ناوخب و  ار  اعد  نیا  دومرف : 

سنوم

 ((( ع  ) قداص رفعج  ماما  ترضح   )) اقآ تداعس  اب  تمدخ  يدرم 

 : تفگ دش و  بایفرش 

؟  منک هچ  مریمب  مه  نم  هک  مسرت  یم  مرادن و  یسنوم  دنا و  هدرمُمناشیوخ  هتفر و  الاب  مَّنِس  نم ،  يالوم  يا 

 : دندومرف ترضح 

یهاوخ یم  ار  ناتسود  ناشیوخ و  دوخ و  رمع  لوط  رگا  ناشیوخ .  موق و  زا  دنتسه  رتهب  نتفرگ  سنا  يارب  حلاص  نم و  ؤم  ناردارب 
 : ناوخب يزامن  ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا 

اَنَا ٍئَش  یف  ُتْدَّدَرَت  ام  َْتُلق  َکَّنِا  َلاق  ِِهلا  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَص  َقَّدَصُْملا  َقِداّصلا  ََکلوُسَر  َّنِا  َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم ،  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
َکِّیلَِول ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهّللَا  ُهََلئاـسَم ،  ُهَرْکَا  َتوَْملا َو  ُهَرْکَی  ِنِم  ؤُْملا  َيِدـْبَع  ِحوُر  ِْضبَق  یف  يدُّدَرَتَـک  ُُهلِعاـف 

 . یتَّبِحَا ْنِم  ٍدَحَا  یف  یسْفَن َو ال  یف  ینْؤُسَت  َرْصَّنلا َو ال  َهَِیفاْعلا َو  َجَرَْفلا َو 

مان ار  دوخ  ناتسود  زا  یکی  یتساوخ  رگا  و 
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 : وگب ربب و 

 . ٍنالُف یفال  ٍنالُف َو  یفالَو 

 . مدش لولم  یگدنز  زا  هک  دش  دایز  مرمع  ردقنیا  مدرک ،  تموادم  اعد  نیا  رب  نوچ  تفگ :  يوار 

(7  . ) هدش لقن  اعد  بتک  مامت  رد  هک  تسا  ربتعم  يردقب  اعد  نیا 

هدش هتسب  راک 

اقآ هک :  درک  تیاکش  اقآ  هب  يراک  تالکشم  زا  دش و  بای  فرش  ع )   ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  اقآ ((  تداعس  اب  تمدخ  يدرم 
نآ مروآ  یم  ور  یتجاـح  ره  هب  منک و  یمن  يدوس  منزیم ،  تسد  موش و  یم  هجوتم  هک  يراـک  ره  هب  هدـش و  هتـسب  نم  راـک  ناـج 

! ؟  منک هچ  دوش ،  یمن  اور  متجاح 

 : دندومرف ع )   ) رفعج نب  یسوم  ترضح 

 : وگب هبترم  هد  حبص  زامن  زا  دعب 

ِِهلْضَف ْنِم  ُُهلَئْسَا  َهّللاُرِفْغَتْسَا َو  ِهِدْمَِحب  ِمیظَْعلا َو  ِهّللا  َناْحبُس 

 : دنتفگ دندمآ و  نم  دزن  میاه  یلحم  مه  زا  یعمج  مدرک ،  تموادم  اعد  نیا  رب  یحابص  دنچ  تفگ :  يوار 

(8  . ) درادن يرگید  ثراو  وت  زا  ریغ  هدرم و  امش  ماوقا  زا  يدرم 

 . متسه زاین  یب  لاحب  ات  مدیسر و  يدایز  لام  هب  هصالخ : 

ترخآ ایند و  ریخ  ياعد 

نم هب  ییاعد  هّللا ،  لوسر  نب  ای  درکضرع :  هدش و  فرشم  (ع )))  رفعج نب  یسوم  ترضح   )) سدقم رـضحم  ماقله ))   )) مانب يدرم 
 . دشاب ناسآ  عماج و  مترخآ  ایند و  يارب  هک  دیهدب  دای 

 : دومرف درم  نآ  هب  ترضح 

 . دیسر دهاوخ  وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  دنک ،  تموادم  ار  اعد  نیا  باتفآ  عولط  تقو  ات  حبص ،  زامن  زا  دعب  یسک  ره 

ِِهلْضَف ْنِم  ُُهلَئْسَا  َهّللاُرِفْغَتْسَا َو  ِهِدْمَِحب  ِمیظَْعلا َو  ِهّللا  َناْحبُس 

مدرک و عورش  ار  متخ  نیا  هک  يزور  نآ  زا  تفگ :  درم  نآ 
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مدرب و تّذل  میگدنز  زا  دش و  بوخ  ملاح  مدومن ،  نآرب  تموادم 

وکن متالاوحا  رکذ  نیا  تکرب  هب  رگم  مدشن  يزیچ  راتفرگ 

(9  . ) تشگ

یضیرمو یناشیرپ 

 . درک تیاکش  دوخ  يرامیب  یناشیرپ و  یتسدگنت و  زا  ص )))   ) هّللا لوسر  ترضح  هب ((  يدرم 

 : دومرف ص )   ) لوسر ترضح 

فرط رب  وا  یضیرم  یناشیرپ و  یتسدگنت و  دشاب ،  هتشاد  تموادم  نآ  رب  دناوخب و  ار  اعد  نیا  هبترم  هد  بش ،  حبص و  ره  سک  ره 
 . دش دهاوخ 

ٌکیرَـش َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو  ًهَبِحاص َو ال َو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهِّللُدْـمَْحلا  ُتوُمَی َو  يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ِهّللِاب ،  ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال 
 . ًاریبْکَت ُهْرِّبَک  ِلُّذلا َو  َنَم  ٌیِّلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِْکلُْملا َو  ِیف 

 . دیدرگ عفر  میناشیرپ  مدش و  دنمتورث  دش و  ملاس  حیحـص و  ملاح  مدرک ،  تموادـم  متخ  نیا  رب  زور  هس  نم  دـیوگ :  یم  درم  نآ 
(10)

یلیلع يوراد 

ترضح هب  شرسمه  یضیرم  زا  دش و  بایف  رش  ملسو ))  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  ترضح   )) سدقم رضحم  هب  يدرم 
 : تفگ درک و  تیاکش 

 ، تسا لیلع  هک  مراد  يَدلَو  ُّما  مدرگ ،  تنابرق  ناجاقآ ، 

! ؟  منک هچ  هدشن  بوخ  وا  تلع  یلو  ما  هداد  ماجنا  هتفگ  بیبط  رتکد و  هچ  ره 

 : دومرف درم  نآ  هب  ترضح 

 : وگب ار  رکذ  نیا  رکش  هدجس  رد  تبجاو  زامن  ره  زا  دعب 

يدِّیَس ای  ِّبَر  ای  ُمیحَر  ای  ُفُؤَر  ای 

 ، مدرک تموادـم  متخ  نآ  رب  نوچ  دـیوگ :  یم  يوار  دـش .  دـهاوخ  عفد  وا  زا  ضرم  نآ  هّللاءاـشنا  بلطب ،  ار  دوخ  تجاـح  سپس 
(11  . ) دش فرط  رب  مرسمه  ِضرم  تلع و 
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هدجس رد  هدنب 

 : دومرف ع )))   ) قداص ترضح  )) 

 : دیوگب هبترم  هس  هدجس  رد  يا  هدنب  هاگ  ره 

ُهادِّیَس ای  ُهابَر  ای  ُهّللَا  ای 

 : دیامرف یم  وا  باوج  رد  میرک  دنوادخ 

 . منک تیانع  وتب  ات  هاوخب ،  نم  زا  ار  تدوخ  ِتجاح  نم ،  هدنب  يا  کیبل ، 

 : دیوگب ردقنآ  هدجس  رد  سک  ره  و 

 : دیامرف یم  یلاعت  قح  ترضح  دوش ،  عطق  شسفنات  ُهادِّیَس  ای  ُهّابَر  ای 

(12  . ) نم هدنب  يا  نک ،  بلط  ار  تدوخ  تجاح 

ینالوط يرامیب 

 : دومرف هلآ ))  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  ترضح  ))

 . دماین هلآو ))  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ ((  زور  دنچ  راصنا  زا  يدرم 

 : دومرف دیسرپ و  ار  وا  لاوحا  ترضح  دش ،  بایفرش  ترضح  تمدخ  هک  زور  دنچ  زا  دعب 

! ؟  ییآ یمن  ام  دزن  یتسه و  بیاغ  هک  تسا  زور  دنچ  ارچ 

 . هدیشک لوط  میرامیب  هدش و  گنت  متسد  هک  تسا  تقو  دنچ  موشب ،  امش  يادف  ناجاقآ  درک :  ضرع 

! ؟  دوش فرط  رب  وت  زا  تیرامیبو  رقف  يدشرامیب ،  ریقف و  هک  یتقو  هک  مهدب  دای  ییاعد  وت  هب  یهاوخ  یم  دومرف :  ترضح 

 . رتهب نیا  زا  هچ  هّللا  لوسر  ای  هلب ،  تفگ : 

 : دومرف ترضح 

 : ناوخب ار  اعد  نیا  بش  حبص و  ره 

َْمل ِْکلُْملا َو  ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلا  ُتوُمَی َو  يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ِهّللِاب ،  ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال 
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 . ًاریبْکَت ُهْرِّبَک  ِلُّذلا َو  َنَم  ٌیِّلَو  َُهل  ْنُکَی 

(13  . ) دش رتهب  ملاح  و  تشگ ،  وکن  متالاوحا  مدرک  تموادم  نآ  رب  نوچ  دیوگ :  یم 

تندب ياهگر  دادعت  هب 

 : هک تسا  هدرک  تیاور  یلاعت )  هّللا  ناوضر   ) يدنوار بطق  موحرم  ))

 : هک درک  اعد  يزور  درک .  یم  تدابع  ار  یلاعت  قح  اهلاس  هک  دوب  يدباع  لیئارسا  ینب  رد 

ِّالاو مهد ،  ماجنا  ار  لمع  نآ  هشیمه  ات  يدیدنـسپ ،  ار  میاه  لمع  نیمادـک  منادـب ،  وت  دزن  ار  مدوخ  لاح  مهاوخ  یم  ار  راـگدرورپ 
! ؟  منک هبوت  مگرم  زا  شیپ 

 : دومرف داتسرف و  دباع  نآ  دزن  ار  یکلم  یلاعت ،  قح  ترضح 

درادن يریخ  لمع  چیه  ادخ  شیپ  وت 
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.

! ؟  دش هچ  نم  ياهتدابع  سپ  ایادخ ،  تفگ : 

 : دومرف کلم 

 : دنیوگب وت  هب  مدرم  یتساوخ  یم  و  يدادیم ،  ربخ  مدرم  هب  يدادیم  ماجنا  يریخ  لمع  تقو  ره 

؟  يدش یضار  تلمع  يارب  ایآ  یتفرگ ،  ار  تباوث  الاح  بُخ ،  دننک .  دای  وت  زا  یکین  هب  یتسه و  یبوخ  مدآ  هچ 

 . دیدرگ دنلب  هلان  هب  شیادص  و  دش ،  تحاران  نوزحم و  دمآ و  نارگ  یلیخ  دباع  يارب  فرح  نیا 

 : دومرف دمآ و  رگید  راب  کلم 

 : دیامرف یم  یلاعت  قح 

 . هدب قدصت  تندب  ياهگر  دادعت  هب  زور  ره  و  رخب ،  نم  زا  ار  دوخ  لاحلا 

! ؟  مرادن يزیچ  هک  نم  يروطچ  ایادخ  تفگ :  دباع 

 : وگب تندب  ياهگر  دادعت  هب  هبترم ،  تصش  دصیس و  زور  ره  دومرف : 

 . ِهّللاِاب ِّالا  َهَُوقال  َلْوَحال َو  رَبْکَا َو  ُهّللا  ُهّللا َو  ِالا  َهِلاال  ِهِّلل َو  ُدْمَْحلا  ِهّللا َو  َناْحبُس 

! ؟  امرفب رتدایز  تسا ،  روط  نیا  رگا  ایادخ  تفگ :  دباع 

 : دومرف

(14  . ) تسا رتشیب  تباوث  ییوگب  رتدایز  رگا 

زامن نیا  ياهتلیضف 

 : تفگ دش و  فرشم  ص )   ) هانپ تلاسر  ترضح   )) تمارک اب  تمدخ  ییارحص  نیشن و  هیداب  يدرم  زور  کی 

هعمج زامن  هب  هعمج  ره  میناوت  یمن  میرود و  هنیدم  زا  میتسه و  نابایب  هیداب و  رد  ام  ادخ ،  لوسر  يا  داب ،  امـش  يادف  مردام  ردپ و 
مبای و رد  ار  هعمج  زامن  تلیضف  مدروآ  اجب  ار  نآ  هک  یتقو  هک  دینک  میلعت  یلمع  نم  هب  هک  مراد  یشهاوخ  امش  زا  میوش ،  رـضاح 

 . مزومایب اهنآ  هب  ار  نآ  متشگرب  ما  هلیبق  لها و  هب  هک  یتقو 

 ((( ص  ) لوسر ترضح  )) 
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 : دندومرف

رد و  ناوخب .  قلفلا ))  برب  ذوعا  لق   )) هبترم تفه  دـمح  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  ناوخب ،  زاـمن  تعکر  ود  دـمآ ،  رب  زور  هک  یتقو 
سپـس ناوخب ،  یـسرکلا  هیآ  هبترم  تفه  مالـس  زا  دعب  ناوخب و  ار  سانلا ))  برب  ذوعا  لق  هبترم ((  تفه  دمح  زا  دعب  مود  تعکر 

 . نیشنب دعب  مالس و  ود  هب  ناوخب  رگید  تعکر  تشه  زیخرب و 

ار تزامن  مالس  ناوخب و  ار  دهشت  نآ  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب 

ار تزامن  مالس  يدرک  مامت  ار  رگید  تعکر  راهچ  نوچ  وگن و 

 . وگب

هبترم و کی  هّللارصناجاذا ))   )) هبترم و کی  دمح  هروس  یتعکر ،  ره  رد  روآ و  اجب  وحن  نیمه  هب  مه  رگید  تعکر  راهچ  و 

 : ناوخب هبترم  تفه  ار  اعد  نیا  يدش ،  غراف  مالس  دهشت و  زا  نوچ  هبترم و  جنپ  تسیب و  دحا )) هّللاوه  لق  ))

ِّبَرای امُهَمیحَر ،  ِهَرِخْالا َو  اْینُّدـلا َو  َنمْحَر  ای  َنیمِحاّرلا ،  َمَحْرَا  ای  َنیرِخَّْالا ،  َنیلَّوَْالَا َو  َهِلا  ای  ِمارْکِْالا  ِلالَْجلاَذ َو  ای  ُموُّیَق ،  ای  ُّیَح  اـی 
 . یلرِفْغا ِِهلآَو َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهّللَاای ،  ُهّللَاای  ُهّللَاای  ُهّللَاای  ُهّللَاای  ُهّللَاای  ِّبَرای ،  ِّبَرای  ِّبَرای  ِّبَرای  ِّبَرای 

 . وگب ار  تدوخ  تجاح  سپ 

 : وگب هبترم  داتفه  دعب 

 . ِمیرَْکلا ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهّللا  َناْحبُس  ِمیظَْعلا ،  ِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال 

 . مروخ یم  دنگوس  داتسرف ،  یتسار  قدص و  هب  ارم  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب 

 . متسه نماض  ار  تشهب  وا  يارب  نم  دروآ ،  اجب  هعمج  زور  رد  ار  زامن  نیا  هک  يا  هنم  ؤم  نم و  ؤم  ره  هک 

هکنیا رگم  دزیخنرب  شزامناج  زا  و 
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 . دزومایب ار  شردام  ردپ و  ناهانگ  وا و  ناهانگ  مامت  لاعتم ،  دنوادخ 

 . دیسونب ار  ناناملسم  ياهرهش  باوث  وا  يارب  هداد ،  ماجنا  هک  ار  ییاهزامن  نآ  رطاخ  هب  یلاعت ،  قح  ترضح  و 

 . هدناوخ زامن  هتفرگ و  هزور  ملاع  برغم  قرشم و  رد  هک  تسا  یسک  رجا  وا  يارب  و 

(15  . ) دیامرف یم  تیانع  وا  هب  هدیشن  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  هک  ار  هچنآ  یلاعت ،  قح  و 

اه هدرم  رب  محر 

 : دندومرف ص )   ) لوسر ترضح 

ادیپ يزیچ  رگا  و  دیهدب ،  اهنآ  يارب  هقدـص  دـینک و  محر  ناتدوخ  ياهدرمرب  سپ  درذـگ ،  یمن  ربق  لوا  بش  زا  رت  تخـس  تیمرب 
هبترم و کـی  دـمح  هروـس  نآ  لوا  تعکر  رد  هک  دـناوخب  وا  يارب  زاـمن  تعکر  ود  اهامـش  زا  یکی  دـیهدب ،  هقدـص  هـک  دـیدرکن 

 : وگب مالس  زا  دعب  هبترم و  هد  ُرثاکَّتلا )) مُکیهلَا  ))

 ( . يرب یم  ار  هدرم  مسا   ) نالُف ِْنب  ِنالُف  ِتِّیَْملا  َِکلذ  ِْربَق  یِلا  اَهباَوث  ْثَْعبا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآَو  ٍدِّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

ربق يوس  هب  ار  تسا  يا  هلح  هماج و  کلمره  اب  هک  کلم  رازه  تعاس  نامه  لمع )  نیا  هطـساوب   ، ) یلاعت هناحبـس و  قح  ترـضح 
 . دش دهاوخ  عیسو  تمایق )   ) روص هخفن  زور  ات  هدرم  نآ  رب  ربق  یگنت  و  دتسرف ،  یم  تیم  نآ 

وا هب  الاب  هجرد  لهچ  و  دیشخب ،  دهاوخ  تانـسح  هدرک  عولط  وا  رب  باتفآ  هک  هچنآ  دادعت  هب  زامن  نیا  هدنناوخ  هب  لاعتم  دنوادخ  و 
 . درک دهاوخ  تیانع 

یسرکلا هیآ   )) دمح زا  دعب  لوا  تعکر  رد  تسا ،  تعکر  ود  هک  دنا  هدرک  تیاور  مه  رگید  روطب  ار  زامن  نیا  هتبلا  )
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(16  . () دناوخب هبترم  ود  دیحوت  هبترمکی و  (( 

سفن ثیدح 

 : دومرف ص )))   ) دمحم لآ  قداص  ترضح  ))

ضراع یـسک  رب  سفن  ثیدح  تقو  ره  سپ  دوش .  یم  سفن  ثیدـح  راتفرگ  هکنیا  رگم  درذـگ ،  یمن  زور  لهچ  ینم  ؤم  ره  يارب 
 . دربب هانپ  ادخ  هب  نآ  رّش  زا  دروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  دش ، 

 . درک تیاکش  لجوزع  دنوادخ  هب  سفن  ثیدح  زا  مالسلا ))  هیلع  مدآ  ترضح  زور ((  کی  نوچ 

 : وگب دومرف :  دش و  لزان  مالّسلا ))  هیلع  لیئربج  ترضح  ))

ِهّللِاب ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال 

(17  . ) دش فرط  رب  وا  سفن  ثیدح  دومرف ،  ار  رکذ  نیا  ات  مالّسلا ))  هیلع  مدآ  ترضح  ))

هسوسو

 : دندومرف ع )   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 

هدش نیگنس  وا  يارب  هک  یضرق  سفن و  ثیدح  هسوسو  زا  دش  فرشم  ص )   ) لوسر ترـضح  اقآ  سدقم  رـضحم  يدرم  زور  کی 
 . درک تیاکش  ترضح  نآ  هب  یشیورد  رقف و  زا  دوب و 

 : دندومرف وا  هب  ص )   ) لوسر ترضح 

ِیف ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِّللُدْمَْحلا ِه  ُتوُمَیال َو  يذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  وگب :  نک و  رارکت  هشیمه  ار  رکذ  نیا 
 . ًاریبْکَت ُهْرِّبَک  ِلُّذلا َو  َنَم  ُِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِْکلُْملا َو 

 . تفر درم  نآ 

تتـسد يدرک ،  تیانع  نم  هب  يرکذ  بجع  هّللا (  لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  ترـضح  تمدـخ  هرابود  هک  دوب  هتـشذگن  يزور  دـنچ 
داد تاجن  رقف  یشیورد و  زا  ارم  دومن و  ادا  ارم  ضرقو  درک  رود  نم  زا  ار  هسوسو  رکذ ،  نیا  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  دنکن ، ) درد 

(18  . ) دومرف رگناوت  و 

متس ضرق و 

درک و تیاکش  ترضح  نآ  هب  ناطلس  متس  ضرق و  زا  دش و  بایفرـش  ص )   ) دمحم لآ  قداص  ترـضح  تفارـش  اب  تمدخ  يدرم 
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 : تفگ

هب ات  دیزومآیب  نم  هب  دیراد  ییاعد  رگا  دنک ،  یم  ملظ  نم  هب  هک  تسه  مه  یناطلـس  هدرک و  هطاحا  ضرق  ار  مفارطا  نم ،  ياقآ  ِيا 
! ؟  مراد زاب  نآ  اب  مه  ار  ناطلس  متس  منک و  ءادا  ار  میاهضرق  منک و  ادیپ  يزیچ  یکاخریز ،  یجنگ ،  یتمینغ ،  اعد ،  نآ  هلیسو 

 : دومرف ترضح 

تعکر رد  و  دشاب .  یسرکلا ))  هیآ   )) دمح زا  دعب  نآ :  لوا  تعکر  رد  هک  ناوخب ،  زامن  تعکر  ود  دش ،  بش  هک  یتقو 
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 . . . ( ٍلَبَج یلَع  َنآرُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَا  َْول  ناوخب  ار  رشح  هروس  رخآ  دمح ،  زا  دعب  مود : 

(19  . ) روآ اجب  هروس  رخآ  ات  ار 

 : وگب راذگب و  ترس  رب  ار  نآرق  دعب 

 . َْکنِم َکِّقَِحب  ُفَرْعَا  َدَحَا  الَف  ْمِْهیَلَع  َکِّقَِحب  ِهیف َو  ُهَتْحَدَم  ٍنُم  ُؤم  ِّلُک  ِّقَِحب  ِِهب َو  ُهَْتلَسْرَا  ْنَم  ِّقَِحب  ِناْرُْقلا َو  اَذَه  ِّقَِحب 

 : وگب هبترم  هد  دعب  و 

ُهّللَا ای  َِکب 

 . ُدَّمَُحم ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ُِّیلَع ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ُهَمِطاف ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ُنَسَح ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ُْنیِسُح ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ِْنیَسُْحلا َْنب  یِّلَع  ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ِّیلَع َْنب  َدَّمَُحم  ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ٍدَّمَُحم َْنب  َرَفْعَج  ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ٍرَفْعَج َْنب  یَسُوم  ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . یسُوم ِْنب  یِّلَع  ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . یلَع َْنب  َدَّمَُحم  ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ٍدَّمَُحم َْنب  َِّیلَع  ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . یلَع َْنب  نَسَح  ای  هبترم ،  هد  دعب  و 

 . ِهَّجُْحلِاب هبترم ،  هد  دعب  و 
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 . هاوخب لاعتم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  دعب 

دوب و هدش  حالصا  شناطلس  رما  دوب و  هدرک  ءادا  ار  شیاهـضرق  هکیلاح  رد  دمآ ،  یتدم  کی  زا  دعب  تفر و  درم  نآ  تفگ :  يوار 
(20  . ) دوب هتشگ  دایز  شلام 

یتخس تنحم و 

 . هتسشن یسک  هناخ ي  رد  يدرم  دندید  دندرک ،  یم  روبع  ییاج  زا  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  زورکی 

 : دندومرف درم  نآ  هب  ترضح 

يا هتسشن  رابج  راکمتس  نیا  هناخ  رد  ارچ  درم ،  يا 
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! ؟

 . هدش ضراع  نم  رب  یتخس  تنحم و  هکنیا  رطاخب  تفگ : 

 : دومرف ترضح 

رتهب وت  يارب  هک  ّیبَر  يوس  هب  و  تسین .  یـسک  هناخ  رد  نآ  زا  رتهب  هک  منک  ییامنهار  یـسک  هناخ  رد  هب  ار  وت  نم  اـت  میورب  زیخرب 
 : دندومرف دندروآ و  ص )   ) ربمغیپ دجسم  ات  دنتفرگ و  ار  وا  تسد  ترضح  سپس  تسا . 

تسرفب و تاولـص  ص )   ) ادخ لوسر  رب  وگب و  ار  لاعتم  دنوادخ  يانث  دعب  روآیب ،  اجب  ادخ  هاگ  رد  هب  زامن  تعکر  ود  هلبق ،  هب  ور 
کلام مهللا  لـق  هیآ  دـیاش   ) تسا نارمع  لآ  هروس  رد  هک  يا  هیآ  رد  دـیدح و  هروس  لوا  هیآ  شـش  ناوخب و  ار  رـشح  هروس  رخآ 

 . دنکیم هدروآرب  ار  تتجاح  ادخ  هّللا  أشنا  ناوخب .  دشاب ) .  هّللادِهَش . . .  ای  باسح )  ریغب  ات  ینعی  دشاب   . . . ) کملا

میظع ضرم  دیدرگ ( .  عفر  شیاهیراتفرگ  مامت  داد و  ماجنا  ار  نآ  درم  نآ  دیوگ :  ي 

 : تفگ یمق ))  حتفلا  یبا  نب  دیعس  ))

(21)

نم جالع  زا  ناکـشزپ  مامت  و  دیـشخبن .  يا  هدیاف  مدروخ ،  اود  متفر و  رتکد  بیبط و  مه  یلیخ  و  متفرگ ،  يدـب  میظع و  ضرم  نم 
 . دندش زجاع 

 . درب ما  هجلاعم  يارب  دندوب ،  يدوهی  یحیسم و  ینارصن و  قذاح  ناکشزپ  مامت  عمجم  هک  أفشلاراد  هب  ارم  مردپ 

رگم درادن  یجالع  ضرم  نیا  دنتفگ :  دـندرک و  سویءام  ار  ام  هجیتن  رد  نآ  زا  دـعب  دـنتفرگ و  هسلج  مه  اب  هنیاعم  زا  دـعب  مه  اهنآ 
 . دنک یفطل  رظن  لاعتم  دنوادخ 

مغ تسکش و  ملد  نخس  نیا  زا 
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لوغـشم ار  دوخ  هصغ ،  مغ و  عفر  تهج  هک  متـشادرب  ار  مردپ  ياهباتک  زا  یباتک  میدمآ و  لزنم  هکنیا  ات  تفرگ ،  ارم  ياضعا  مامت 
 . منک

 . درک بلج  دوخب  ارم  رظن  يا  هتشون  باتک  تشپ  مدز ،  قرو  ار  نآ  تاحفص  مدرک و  زاب  ار  باتک  دلج  ات 

 ((( ع  ) قداص ماما  ترـضح  زا (( هک  هتـشون !  ص )))   ) دمحم لآ  قداص  ماما  ترـضح   )) زا یثیدح  مدید  مدرک ،  هعلاطم  هک  یتقو 
 : تسیورم

 : دومرف ص )   ) ربمغیپ هک 

 : دیوگب راب  لهچ  حبص ،  زامن  زا  دعب  دشاب ،  ضیرم  هک  یسک  ره 

ِّالا َهَُّوق  َلْوَح َو ال  و ال  َنیِقلاْخلا ،  ُنَسْحَا  ُهّللا  َكَرابَت  ُلیکَْولا ،  َمِْعن  ُهّللااَُنبْـسَح َو  َنیَملاْعلا ،  ِّبَر  ِهِّللُدْـمَْحلَا  ِمیحَّرلا ،  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 . ِمیظَْعلا یِّلَْعلا  ِهّللِاب 

وا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تّزع  ترضح  و  ددرگ .  ملاس  حیحیص و  درد  نآ  زا  دلامب ،  دنک  یم  درد  هک  ییاجنآ  رب  ار  شتسد  دعب 
 . دشخب افش  ار 

هتـسکش لد  زادـگ و  زوس و  اب  هبترم  لهچ  ار  اعد  نیا  مدروآ ،  اجب  ار  مزاـمن  دـش و  حبـص  یتقو  مدرک ،  ربص  حبـص  اـت  ار  بش  نم 
 . مدیلام درد  عضوم  رب  ار  متسد  مدناوخ و 

 . داد میافش  دومن و  عفر  نم  زا  ار  ضرم  رکذ  نیا  تکرب  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

هکنیا ات  مدوب ،  روطنیه  زور  هس  ات  ددرگرب ،  ضرم  نآ  هرابود  ادابم  هک  مزیخرب  مدیـسرت  یم  مدوب ،  هتـسشن  هک  يروطنیمه  زاب  یلو 
 . تسین ضرم  زا  يرثا  الصا  هن ،  مدید ، 

لاحشوخ یلیخ  مردپ  مدرک ،  فیرعت  وا  يارب  ار  ارجام  مدز و  ادص  ار  مردپ 
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 . میدرک رکش  ار  ادخ  و  دش ، 

ناملـسم نآ  نامه  رد  تاظحالم  تانیاعم و  زا  دعب  اهنآ  مدرک ،  لقن  ار  ارجام  یمذ ،  ناکـشزپ  ءابطا و  زا  یـضعب  يارب  میدمآ  دـعب 
(22  . ) دندش بوخ  یلاع و  ناناملسم  زا  دندومن و  يراج  نابزب  ار  تداهش  هملک  دندش و 

هدیرپ ِگنر 

 : دومرف سابع ))  نبا  ))

 . مدوب ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح   )) تمدخ رد  زورکی 

مرامیب و هشیمه  نم  نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  و  دش ،  بایفرش  ترضح  سدقم  رـضحم  دوب ،  هدیرپ  شگنر  هک  یلاح  رد  یـصخش 
ار مدوخ  تّحص  ددرگ و  عفر  میرامیب  اعد  نآ  هلیـسوب  هک  دیزومآیب  نم  هب  ییاعد  هک  مدنمـشهاوخ  امـش  زا  مراد ،  يدایز  ياهدرد 

 . مبای زاب 

 : دومرف ع )))   ) یلع ترضح  ))

نسح و  )) هک یتقو  رد  تخومآ ،  ص )))   ) مالـسا ربمغیپ  هب ((  ار  نآ  ع )))   ) لیئربج ترـضح   )) هک مهد  یم  دای  وت  هب  ییاـعد  نم 
 : تسا نیا  اعد  نآ  و  دندوب .  ضیرم  نیسح 8 ))

ْمَلَف ِهِمَِعن  َدـْنِع  يرْکُـش  َّلَق  ْنَم  ایَف  يْربَص  اهَدـْنِع  ََکل  َّلَق  ٍهَِّیلَِبب  ینَْتیَلَْتبا  امَّلُک  يرْکُـش َو  اهَدـْنِع  ََکل  َّلَق  ًهَمِْعن  َّیَلَع  َتْمَْعنَا  امَّلُک  یهِلا 
ْمَلَف ایاطَْخلا  یَلَع  یناَر  ْنَم  اـی  ینْحَـضْفَی َو  ْمَلَف  یـصاعَْملا  یَلَع  یناَر  ْنَم  اـی  یْنلُذْـخَی َو  ْمَلَف  ِهئـالَب  َدـْنِع  يْربَص  َّلَـق  ْنَم  اـی  یْنمِرْحَی َو 

 . ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  یضَرَم  ْنِم  ینِفْشا  یْبنَذ َو  یلْرِفْغا  ٍدَّمَُحم َو  ِلاَوٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  اْهیَلَع  یْنِبقاُعی 

 : دیوگ یم  سابع ))  نبا  ))

وکین و شگنر  هک  یلاح  رد  مدید ،  لاسکی  زا  دعب  ار  درم  نآ 

 : تفگ و  دوب ،  هدش  زمرق 

رد هکنیا  رگم  مدناوخن  ار  اعد  نیا  يدرد  چیه  رد 
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افش نآ 

 . متفای

نم زا  ار  وا  ِّرش  متخ  نیا  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  مدناوخ ،  یم  ار  اعد  نیا  مدیـسرت  یم  وا  زا  مدش و  یم  دراو  هک  یناطلـس  ره  رب  و 
(23  . ) درک یم  رود 

عادص ضرم 

 : دنک یم  لقن  راربالا )) عیبر  ))

 . دش یمن  جالع  هجو  چیه  هب  دش و  راتفرگ  عادص  ضرم  هب  سوط  رد  نومام ))  ))

ار هالک  نیا  يا ،  هدش  التبم  دردرس )  ) عادص ضرم  هب  ما  هدینش  تشون ،  وا  يارب  يا  همان  رد  داتسرف و  وا  يارب  یهالک  مور ،  رـصیق 
تکاس تدرد  ات  يراذگب  ترس  رب  هک  مداتسرف  تیارب 

 . دوش

 ، دیسرن يررض  وا  هب  هک  دید  دنراذگب ،  شلماح  رس  رب  لوا  ات  داد  روتسد  دشاب ،  هدرک  ناهنپ  يرهز  نآ  رد  هک  دیـسرت  نومام ))  ))
 . دنراذگب تشاد  عادص  هک  يرگید  سک  رس  هب  درک  رما  دعب 

 . دش تکاس  شدرد  دنتشاذگ ،  هک  یتقو 

تکاس شدرد  تشاذگ ،  شدوخ  رس  رب  ار  هالک  نآ  تقو  نآ 

 . دش

هک دید  درک ،  زاب  ار  هتشون  نآ  تسا ،  نآ  رد  يا  هتشون  هک  دید  تفاکش ،  ار  هالک  نآ  دراد ،  يرِـس  هچ  هالک  نیا  هک  درک  بجعت 
 : هتشون

ُناریِّنلا ِتَدَمَخ  ِنمْحَّرلا  ِمالَک  ْنِم  َنُوفِْزُنیال  اْهنَع َو  َنوُعَّدَُصی  قسَّع ال  مَّح  ٍنِکاس  ٍقْرِع  ِیف  ِهِّلل  ِهَمِْعن  ْنِم  ْمَک  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
(24  . ) ِنْصُْغلا ِیف  ِعیبَّرلا  ُءام  ُلوُجَی  امَک  َکیف  ِءَّاوَّدلا  ُعْفَن  َلاج  ِهّللِاب َو  ِّالا  َهَُّوقال  َلْوَحال َو  َو 

درَد لِد 

 . درک تیاکش  ترضح  نآ  هب  شردارب  ِمکش  درد  زا  دش و  فرشم  ص )))   ) لوسر ترضح   )) سدقم رضحم  یصخش 

 : دندومرف ترضح 
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 . دمآشایب دنک و  تسرد  لسع  مرگ و  بآ  اب  یتبرش  نک ،  رما  تردارب  هب 

 : درک ضرع  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  زور  نآ  يادرف  تفر و  درم  نآ 

 . درکن يرثا  یلو  مدینادیماشآ  وا  هب  ار  تبرش  نآ  هّللا ،  لوسر  ای 

 ((( ص  ) لوسر ترضح  ))
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 : دندومرف

 . تفگ غورد  تردارب  مکش  هتفگ و  تسار  ادخ  ینعی :  کیخا )) .  نطب  بذک  هّللا و  قدص  ))

 . ناوخب تبرش  نآ  رب  ار  دمح  هروس  هبترم  تفه  ینعی  نک  ذیوعت  دمح  هروس  هب  ار  وا  هدب و  لسع  تبرش  وا  هب  ورب 

 : دندومرف ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  هب  ص )))   ) لوسر ترضح  تفر (( ،  درم  نآ  هک  یتقو 

(25  . ) دیشخبن عفن  وا  هب  تبرش  نآ  تهج  نیا  زا  دوب  قفانم  نوچ  درم  نیا 

مشچ يدیفس 

 : تفگ سنوی ))  ))

 . مدرک تیاکش  ع )))   ) قداص ترضح   )) هب دوب  هدش  رهاظ  يدیفس  مناگدید  نیب  ام 

 : دندومرف ترضح  نآ 

 : وگب ار  اعد  نیا  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  ریگب و  وض  و 

ْبِهْذَا ِهَرِخْالاِرَش َو  اْینُّدلا َو  َّرَـش  یِنقَو  ِهَرِخْآلاَْریَخ  اْینُّدلا َو  َْریَخ  ینِطْعَا  ِتاْریَْخلا  َیِطْعُم  ای  ِتاوَعَّدلا  َعیمَـس  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای 
 . ینَنَزْحَا ُْرمَْالا َو  ِینَضاغ  ْدَقَف  ُدِجَا  ام  ینَع 

 . مدرک لمع  نآ  هب  دومرف ،  ترضح  هک  ار  هچنآ  ره  تفگ :  سنوی 

(( دمحلا هل  و  درک (( .  لئاز  نم  زا  ار  یسیپ  یلاعت  قح 

 : دراد رگید  تیاور  رد  و 

 : دومرف ترضح 

 : وگب لوا ،  تعکر  رخآ  هدجس  رد  دوش ،  یم  بش  رخآ  ثلث  نوچ 

اْینُّدـلا َو ِْریَخ  ْنِم  ینِطْعَا  ٍدِّمَُحم َو  ِلا  ٍدِّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  ِتاْریَْخلا  َیِطْعُم  ای  ِتاوعَّدـلا  َعِماس  اـی  ُمیحَر  اـی  ُنمْحَر  اـی  ُمیظَع  اـی  یُّلَع  اـی 
 . ینَنَزْحَا ینَظاغ َو  ْدَق  ُهَّنِاَف  َعَجَولا  اَذه  یّنَع  ْبِهْذَا  ُُهلْهَا َو  َْتنَا  ام  ِهَرِخْالا  اْینُّدلا َو  ِّرَش  ْنِم  یّنَع  ْفِرْصَا  ُُهلْهَا َو  َْتنَا  ام  ِهَرِخْالا 

 . نک اعد  رد  هغلابم  حاحلا و  و 

مداد ماجنا  دندومرف ،  ترضح  هک  ار  هچنآ 
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(26  . ) مدش بوخ  هک  مدوب  هدیسرن  هفوک  هب  زونه  ، 

مشچ درد 

 : درک لقن  نایبلح ))  نب  سنوی  ))

اقآ يدحب  هدش و  راچد  یتخس  رایسب  مشچ  درد  هب  ترضح  مدید  مدش ،  بایفرش  ع )   ) قداص ماما  ترضح  سدقم  رـضحم  زورکی 
 . میدرک كرت  ار  ترضح  رضحم  میدش و  تحاران  ام  هک  درک  یم  تیذا  ار 

ناشکرابم مشچ  رد  يا  هضراع  چیه  تسا و  ملاس  حیحـص و  ترـضح  هک  میدید  میدش ،  فرـشم  ناشتداعـس  اب  تمدخ  رگید  زور 
! ؟  دیا هدومرف  هجلاعم  يزیچ  اب  ار  دوخ  ياهمشچ  ایآ  میوش  تیادف  میتفگ :  میدرک و  بجعت  دشاب ،  یمن 

 : دندومرف ترضح 

 . دوب تاجلاعم  زا  وا  هک  يزیچ  هب  یلب ، 

! ؟  دوب هچ  نآ  تنابرق  میتفگ : 

 : دندومرف ترضح 

 . دوب يذیوعت 

 : تسا نیا  ذیوعت  نآ  متشون و  ار  نآ  متفرگ و  ترضح  زا  ار  ذیوعت  نآ 

ُذوُعَا ِهّللا َو  ِءاهَِبب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِلامَِجب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِلالَِجب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِهَمَظَِعب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِرُوِنب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِهَردـُِقب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِهَّزِِعب  ُذوُعَا 
ِهّللا ِعْمَِجب 

! ؟  تسیچ ِهّللا  ُعْمَج  میتفگ : 

 : دومرف

ِهَِّمئَْالِاب ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِلوُسَِرب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِناْرفُِغب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِْوفَِعب  ُذوُعَا  ِهّللا َو  ِّلُِکب 

 : دومرف هاگ  نآ  درب ،  ار  اهنآ  مان  کی  کی 

(27  . ) َنیعیطُْملا َّبَر  َّمُهّللَا  ُدِجَا  ام  ِّرَش  ْنِم  ُءَّاشَن  ام  یلَع 

قزر
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ییاعد نم  هب  هک  متساوخ  ترـضح  نآ  زا  مدرک و  تیاکـش  مدوخ  تجاح  زا  ع )   ) قداص ترـضح  هب  دنک :  یم  لقن  ریـصبوبا )) ))
 . دزومآیب قزر  تهج 

اعد نیا  بش )  هلفان  ِمتشه  ِتعکر  ِرخآ  هدجس  رد  رگید :  تیاور  رد   ) هدجـس تقو  بش ،  زامن  رد  دومرف :  ع )   ) قداص ترـضح  ))
َْریَخ ای  ناوخب :  ار 
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یلَع َکَّنِا  َِکْلبَق  ْنِم  ًاقْزِر  یل  ْبِّبَس  َِکقْزِر َو  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَا  یْنقُزُْرا َو  ًیجَتُْرم  َْریَخ  ای  یطْعَا َو  ْنَم  َعَسْوَا  ای  ٍلُوئْسَم َو  َْریَخ  ای  ٍّوُعْدَم َو 
 . ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک 

(28  . ) مدشن جاتحم  رگید  مدناوخ ،  ار  نآ  نم  هک  یتقو  زا  دومرف ،  میلعت  نم  هب  ار  اعد  نیا  ترضح 

وناز درد 

 : دنک یم  لقن  یلامث ))  هزمحوبا  ))

رقاب دّمحم  ماما  ترضح  هب ((  دش و  ضراع  میوناز  رد  يدرد 

 ((( (ع

 . مدرک تیاکش  درد  نآ  زا 

 : دندومرف ترضح 

 : وگب ار  اعد  نیا  نآ  زا  دعب  يدناوخ  زامن  تقو  ره 

 . یعَجَو ْنِم  ینِفْعَا  یتَلیح َو  َهَِّلق  یفْعَض َو  ْمَحِْرا  َمِحُْرتْسا  ِنَم  َمَحْرَا  ای  َِلئُس َو  ْنَم  َْریَخ  ای  یطْعَا َو  ْنَم  َدَوْجَا  ای 

(29  . ) مدرک ادیپ  تیفاع  مدناوخ و  ار  اعد  نآ  نم 

باوخ ماگنه 

 : دندومرف مالس 3 )) ارهز  ترضح  ))

 : دندومرف دش و  دراو  نم  رب  ص )))   ) لوسر ترضح   ، )) مباوخب متساوخ  یم  مدوب و  هدرک  نهپ  ار  مباوختخر  بشکی 

 . يروآ اجب  ار  لمع  راهچ  رگم  باوخن ،  همطاف !  يا 

 : دومرف تسیچ ! ؟  لمع  راهچ  نآ  متفگ : 

 . نک نآرق  متخ  لوا :  ))

 . نادرگ دوخ  عیفش  ار  ناربغیپ  مود : 

 . نادرگ دونشوخ  دوخ  زا  ار  نینم  ؤم  موس : 
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 . (( روآ اجب  ار  هرمع  جح و  مراهچ : 

 : متفگ دش ،  مامت  ترضح  زامن  ات  مدنام  رظتنم  نم  دندش ،  زامن  لوغشم  سپس 

 . مرادن تقو  نیارد  ار  نآ  ماجنا  تردق  هک  زیچ  راهچ  هب  دیدومرف :  رما  ارم  هّللا ،  لوسر  ای 

 : دندومرف دندرک و  یمسبت  ترضح  نآ 

متخ باوث  ینعی   )) يدرک متخ  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  لـثم  ناوخ ،  هبترم  هس  ار  دـحا )) هّللا  وه  لـق   )) یباوـخب یتـساوخ  تقو  ره   1
(( . دنسیون یم  تیارب  ار  نآرق 

یَلَع ٌمالَـس  ییوگب :  ینعی   . )) دوب میهاوخ  وت  ناعیفـش  تمایق  زور  رد  ام  یتسرفب ،  تاولـص  نم  زا  لبق  ناربغیپ  نم و  رب  هک  یتقو   2
ییوگب رافغتسا  نینم  ؤم  يارب  یتقو  نیلَسرُملا 3  ءایْبن و  ْالا  ِعیمَج 
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 . دنوش یم  دونشوخ  وت  زا  اهنآ  مامت  سپ  تانم .  ؤُملا  َنینم و  ؤُملا  رِفْغا  َّمُهّللَا  ییوگب :  ینعی  ، )) 

 . ُرَبْکَا ُهّللاَو  ُهّللا  ِالا  َهِلا  الَو  ِهِّللاُدْمَْحلا  ِهّللا َو  َناْحبُس  ییوگب :  یتقو  4 و 

(30  . ) يدروآ اجب  هرمع  جح و  سپ 

دزوس یمن  هناخ 

 . تخوس تا  هناخ  هک  دنداد  ربخ  ءادردلاوبا ))  )) هب زور  کی 

 . دریگ یمن  شتآ  نم  هناخ  تفگ : 

 . تفرگ شتآ  تا  هناخ  ءادردلاوبا  يا  تفگ :  دمآ و  يرگید  سک  هرابود 

 . دریگ یمن  شتآ  نم  هناخ  تفگ :  زاب 

 : تفگ یم  مه  وا  دندروآ و  ار  شا  هناخ  نتفرگ  شتآ  ربخ  وا  يارب  هبترم  هس  ات 

 . دریگ یمن  شتآ  نم  هناخ 

 . وا هناخ  رگم  تخوس  شتآ  رد  فارطا  ياه  هناخ  مامت  دش  مولعم  دعب 

 : دنتفگ وا  هب 

! ؟  تخوسن تفرگن و  شتآ  تا  هناخ  هک  يدیمهف  اجک  زا 

یمن وا  هب  یبیـسآ  الب و  چـیه  زور  نآ  رد  دـناوخب ،  ار  اعد  نیا  حبـص  زور  ره  سک  ره  مدینـش  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  نوچ  تفگ : 
 : تسا نیا  اعد  نآ  دوب و  تحار  ملایخ  مدوب ،  هدناوخ  ار  اعد  نیا  نوچ  نم  و  دسر ، 

ام َناک َو  ُهّللا  َءَّاش  ام  ِمیظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ِمیظَْعلا َو ال  ِشْرَعلا  ُّبَر  َْتنَا  ُْتلَّکَوَت َو  َْکیَلَع  َْتنَا  ِّالا  َهِلاال  ّیبَر  َْتنَا  َّمُهّللَا 
ِّرَش ْنِم  یسْفَن َو  ِّرَش  ْنِم  َِکبُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ًاْملِع  یَـش ٍء  ِّلُِکب  َطاحَا  ْدَق  َهّللا  َّنَا  ٌریْدَق َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَا  ُمَلْعَا  ْنُکَی  َْمل  ْءاَشَی  َْمل 

ِّلُک ِّرَش  ْنِم  ِْسنِْالا َو  ِّنِْجلا َو  ِّرَش  ْنِم  ٍّرَش َو  يذ  ِّلُک  ِّرَش  نِم  ِءوُّسلا َو  ِءاضَق 
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(31  . ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یبَر  َّنِا  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخا  َْتنَا  ٍهَّباد 

نانمشد رب  يزوریپ 

 : دومرف ع )))   ) نینم ؤملا  ریما  ترضح  ))

 : متفگ وا  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  ع )))   ) یبن رضخ  ترضح   )) یبش

 . موش زوریپ  نانمشد  رب  نآ  هطساو  هب  هک  هدب  دای  يزیچ  نم  هب 

 : دومرف (ع )  رضخ ترضح 

 : وگب یلع ،  ای 

وُه ِّالا  َوُه  ْنَم ال  ای  َوُه  ای 

 : دندومرف ترضح  مدرکضرع .  ص )   (( ) لوسر ترضح  هب ((  ار  نایرج  دعب  زور 

نیا تکرب  هب  یلاعت  هناحبس و  قح  ترـضح  دوب و  يراج  نم  نابز  رب  رَدب  زور  رد  مسا  نیمه  و  هدرک ؛  میلعت  وت  هب  ار  مظعا  مسا  وا 
(32  . ) دینادرگ زوریپ  داد و  ترصن  ارم  مسا 

دیدش يرامیب 

 : تفگ ینزرد ))  دواد  ))

 . دیسر ع )))   ) قداص ترضح  هب ((  میرامیب  ربخ  نوچ  مدش ،  راتفرگ  يدیدش  يرامیب  هب  هنیدم  رد 

 : دندومرف و  دندومرف ؛  موقرم  يا  همان  نم  يارب  ترضح 

اِذا يذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  وگب :  دـعب  زیرب و  تا  هنیـس  يور  ار  مدـنگ  نآ  باوـخب و  تتـشپ  رب  و  رَِخب ،  مدـنگ  عاـصکی 
ِلْهَا یلَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّیلَُصت  ْنَا  َکَتَفیلَخ  ُهَْتلَعَج  ِضْرَْالا َو  ِیف  ام  َُهل  َْتنَّکَم  ٍّرَض َو  ْنِم  ِِهب  ام  َْتفَشَک  ِّرَطْـضُْملا  ِِهب  َکَلَئَس 

 . یتَّلِع ْنِم  ینِیفاُعت  ْنَا  ِهْتَیب َو 

يریقف هب  ار  یتمسق  ره  و  نک ،  میسقت  تمـسق  راهچب  ار  نآ  ناوخب و  ار  اعد  نیا  زاب  نک و  عمج  ار  اهمدنگ  نیـشنب و  تسرد  سپس 
 . ناوخب ار  اعد  نیا  زاب  هدب و 

(33  . ) تفای افش  داد  ماجنا  متفگ ؛  ار  لمع  نیا  سک  ره  هب  مدش و  صالخ  دنب  زا  هک  ایوگ  مداد  ماجنا  ار  نآ  تفگ :  دواد )) ))

جالعلا بعص  ضرم 
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 : تفگ يوار 

 ((( ع  ) قداص ترضح  متشاد ((  یجالعلا  بعص  يرامیب 

 . دمآ متدایع  هب 

 . دنداد میلعت  ار  ریز  لمع  وا  هب  دندوب ،  هدومرف  هدهاشم  ار  مردام  یباتیب  عزج و  یتحاران و  یتقو 

لمع نآ  و  مدروخ .  مدـش و  کیرـش  اهنآ  اب  لیم  لامک  اب  نم  دـندوب  هتخپ  هچ  ره  هک  مدوب  هتفای  تحـص  يروطب  دـش  حبـص  نوچ 
 : هک تسنیا 

دنک و ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  و  دنیبن ) .  ار  وا  یـسک  هک  دـشاب  يروط  ماب   ، ) درادرب رـس  زا  ار  هعنقم  دورب و  هناخ  ماب  هب  رامیب  ردام 
 : دیوگب

َکَّنِا ًهَدیدَج  َمْوَْیلا  َکَتَبِه  ْلَعْجاَف  ِهینَْتبَهَو  َْتنَا  ِهینَْتیَطْعَا َو  َْتنَا  َّمُهّللَا 
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 . ٌرِدَتْقُم ٌرِداق 

(34  . ) دبای افش  شدنزرف  هک  دشاب  هتشادن  رب  رس  زونه 

لمدو شوج 

 : درکضرع ع )))   ) قداص ترضح   )) هب یصخش 

! ؟  منک هچ  تسا  هدش  ادیپ  هدام  هنک و  مندب  رد  هک  تسا  تقو  دنچ  ناجاقآ ، 

 : دومرف ترضح 

گنل لثم  دـنک و  یمن  قرف  ون  ای  هنهک  ـالاح  شوپب ،  هزیکاـپ  هچراـپ  نک و  لـسغ  لاوز  تقو  مراـهچ  زور  رد  ریگب و  هزور  زور  هس 
ای ینک  هیرگ  هک  نک  یعس  یناوت  یم  ات  ناوخب و  زامن  تعکر  راهچ  و  ورب ،  يدنلب  ياج  ای  هناخ  ماب  ای  ارحص و  هب  چیپب و  دوخ  رود 

هیرگ عرضت و  لاح  رد  راذگب و  نیمز  رب  ار  دوخ  يور  تسار و  يولهپ  و  ورب ،  هدجس  هب  كاخ  هب  دعب  و  يروآ ،  رد  هیرگب  ار  دوخ 
 . ناوخب ار  اعد  نیا  عوضخ  يراز و  و 

 : دندومرف رخآ  رد 

 . دوش یم  باجتسم  تیاعد  هک  یشاب  نئمطم  عمج و  رطاخ  هک  دنک  یم  ریثات  اعد  نیا  یتقو 

 . مدرک ادیپ  تیفاع  مدرک و  ار  راک  نیا  نم 

 : تسا نیا  اعد  نیا 

يّرُض َو یب  ام  ْفِشْکَا  ٍدَّمَُحم َو  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا  ای  ُبیُجم  ای  ُبیرَق  ای  ُراّبَج  ای  ُمیرَک  ای  ُدَمَص  ای  ُدَحَا  ای  ُدِحاو  ای 
(35  . ) ینَّمَغ ینَرَذَت َو  یب  ام  ْبَهْذا  ِهَمْعِّنلا َو  ِمامَِتب  َّیَلَع  ُْنْنما  ِهَرِخْالا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  هَیفاْکلَا  َهَِیفاّشلا ،  َهَِیفاْعلا ،  ینْسَْبلَا 

لطاب ياه  لایخ 

 : درکضرع ع )))   ) قداص ترضح  هب ((  یصخش 

ياهرکف کی  دهد ،  یم  رازآ  تیذا و  ارم  هنیـس  دـساف ،  ياه  هسوس  یمهاو و  زارد و  لوط و  ياهزورآ  لطاب و  ياهلایخ  ناجاقآ ، 
موش یم  تسس  متاداقتعا  نید و  زا  هک  دیآ  یم  منهذ  يوت  یلاخوت  چوپ و 
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 . منک ادیپ  تاجن  ینورد  ياه  هسوسو  نیا  زا  نم  ات  نک ،  مکمک  ادخ ،  لوسر  رسپ  يا  موش ،  تیادف  ، 

 : دومرف ترضح  نآ 

 : وگب شکب و  تا  هنیس  يور  تسد 

ُدِجَا ام  یّنَع  ُْحِما  َّمُهّللَا  ِهّللَابِّالا  َهَُّوقال  َلْوَحال َو  وَِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  َّلَص  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهّللِاب  ِهّللا َو  ِمِْسب 

 . نک توالت  ار  اعد  نیا  هبترم  هس  لامب و  مکشرب  تسد  سپس 

(36  . ) دش لیاز  وا  زا  تلاح  نآ  داد  ماجنا  ار  لمع  نیا  صخش  نآ 

سرتو بارطضا 

 : درکضرع دمآ و  ع )))   ) قداص ترضح  تفارش ((  اب  تمدخ  ییادخ ،  هدنب 

هک دـیئامرف  میلعت  نم  هب  يزیچ  مرب ،  يرـسب  یکانـشحو  كانـسرت و  كانلوه و  عضاوم  رد  منک و  یم  رفـس  داـیز  نم  نم ،  يـالوم 
 . دنکن ادیپ  هار  مدوجو  رد  بارطضا  تشحو و  سرت و 

 : دندومرف ترضح 

 : وگب دنلب  يادص  اب  و  راذگب ،  ترس  رب  تسد  يوش  یم  عقاو  هک  ییاهاج  نینچ  رد 

 . نوُعَجُْرت ِْهَیِلا  ًاَهْرَک َو  ًاَعْوَط َو  ِضْرَْالا  ِتاومَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َمَلْسَا  َُهل  َنوُْغبَی َو  ِهّللا  ِنید  َْریَغَفَا 

 : تفگ يوار 

 : مدناوخ ار  هیآ  نیا  نم  دراد  دایز  نج  اجنآ  رد  دندوب  هتفگ  هک  متفرگ  رارق  ینابایب  رد  عقوم  کی 

 . شدیریگب تفگ :  یم  یکی  هک  مدینش 

 : تفگیم باوج  رد  يرگید 

(37  . ) هدرب یهلا  هبیط  هیآ  نیا  هب  هانپ  وا  هک  یلاح  رد  میریگب ،  ار  وا  هنوگچ 

یگدز ْنِج 

 : درکضرع دش و  بایفرش  ع )   ) قداص ترضح   )) كرابم رضحم  يدرف  زورکی 
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یم دـیماان  وا  زا  هک  دریگیم  ار  مرـسپ  يروطب  درد  نیا  و  دریگیم ،  ار  وا  نج ))   )) داب تاـقوا  یهاـگ  هک  مراد  يرـسپ  موش ،  تیادـف 
 . موش

 : دندومرف ص )   ) دمحم لآ  قداص  ترضح 

تدنزرف هب  بآ  نآ  زا  هام  کی  ات  يوشب و  ار  نآ  بآ  اب  سیونب و  یفرظ  يوت  نارفعز  کشم و  اب  هبترم ،  تفه  ار  دمح )) هروس  ))
 . دماشایب ار  نآ  ات  هدب 

(38  . ) دیدرگ فرط  رب  ضرم  نآ  دش و  بوخ  لوا  هعفد  رد  مداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  ات  تفگ :  يوار 

زرح

هدش یکان  درد  باذع  بجوتسم  هک  دوب  هداد  ماجنا  یعرش  ینید و  دض  راک  یـسک  ع )))   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح   )) نامز رد 
 . دنزادنا شتآ  هب  ار  وا  ات  دندوب  هداد  روتسد  ترضح  دوب و 

! ؟  دندرک بجعت  همه  تخوسن  درم  نآ  تعیبط  رما  فالخرب  دنتخادنا  شتآ  رد  ار  وا  یتقو  یلو 

 . تفرگن شتآ  صخش  نآ  دندید  مه  زاب  دنتخادنا .  شتآ  هب  ار  وا  هرابود 

! ؟  تخوسن وا  دندید  زاب  دندرک ،  رارکت  ار  راک  نیا  هعفد  هس  ات 

 . درمن دشن و  قرغ  دندید  زاب  یلو  دریمب ،  دوش و  قرغ  دیاش  ات  دنتخادنا  بآ  رد  ار  وا 

 : داد روتسد  ترضح 

 . درکن يرثا  چیه  وا  رد  یلو  دننزب ،  ریشمش  اب  ار  وا 

 : دومرف ترضح 

 . دنک یمن  رثا  وا  رد  زیچ  چیه  هک  دراد  هارمه  ییاعد  وا  اریز  دینک ،  شیتفت  دیدرگب و  ار  وا 

 : دوب نیا  اعد  نآ  و  دندرک ،  ادیپ  ییاعد  وا  زا  دندرک  هنهرب  ار  وا  یتقو 

ِمِْسب
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ُرِفْغَی ْنَم ال  ای  َوُه ،  ِّالا  َءوُّسلا  ُفِرُْـصی  ْنَم ال  اـی  َوُه ،  ّـِالا  َْرمَْـالا  ُرِّبَدـُی  ـال  ْنَم  اـی  َوُه ،  ّـِالا  َْبیَْغلا  ُمَْلعَی  ـال  ْنَم  اـی  ِمیحَّرلا ؛ ِنمْحَّرلا  ِهّللا 
َلََزن ِّقَِحب  ُهاْنلَْزنَا َو  ِّقَِحب  َو  میلَع ،  یَش ٌء  ِّلُِکب  َوُه  ُنِطاْبلا َو  ُرِهاّظلا َو  ُرِخْآلا َو  ُلَّوَْالا َو  َوُه ،  ِّالا  یتْوَْملا  ییُْحی  ْنَم ال  ای  َوُه ،  ِالا  َبُونُّذلا 

(39) َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  اَقِداص  ًالِماَف  ًارْسِِاب  ًایِواح  ًالِماک  َّقَّسعَّمح  ِّقَِحب  َّصَّعیَّهک َو  ِّقَِحب  اریذَن َو  ارِّشَبُم َو  ِّالا  َكاْنلَسْرَا  ام  َو 

مظعا مسا 

 . درک مظعا  مسا  ياضاقت  گرزب  صخش  نآ  زا  دومن ،  دروخرب  یگرزب  هب  هار  نیب  رد  دندرب ،  یم  راد  ياپ  هب  ار  یموکحم 

 : دوب هدومرف  گرزب  نآ 

 : وگب ار  رکذ  نیا  راب  رازه  وگم و  نخس  یسک  اب 

ُدَمَّصلا ُهّللَا 

 . هاوخب ار  نآ  مامتا  تلهم  يدرکن ،  مامت  ار  رکذ  نیا  رگا 

ربخ درک و  مهارف  ار  وا  هئربت  بابسا  لاعتم ))  رداق   )) هک دوب  هدیسرن  راد  ياپ  هب  زونه  دوش ،  متخ  نیا  لوغـشم  یمادعا  صخـش  نآ 
(40  . ) دمآ وا  یصالخ  هدژم  دیسر و  حتف 

یسرکلا هیآ 

 : تفگ رفعج )) نبا  هّللادبع  ))

 . دندش زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ءاّبطا  مامت  هک  متفرگ  یتخس  يرامیب  نم 

! ؟  منک هچ  ایادخ  هک  مدوب  وجنر  تحاران و  یلیخ  بشکی 

 . منک ءافشتسا  نآرق  تایآ  زا  هیآ  کی  هب  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  تقو  کی  هک  مدوب  رکف  رد  روطنیمه 

رد مدیباوخ ،  یتقو  تفرگ ،  مباوخ  مدـیمد .  مدوخب  مدـناوخ و  ار  نآ  دـمآ ،  یـسرکلا ))  هیآ   )) هیآ مدرک  زاب  ار  نآرق  يال  مدـمآ 
 : دنیوگ یم  رگیدمه  هب  دنا و  هداتسیا  نم  لباقم  درم  ود  مدید  باوخ 

 . هدیسر تمحر  کی  هب  هزات  درم  نآ  تسا و  تمحر  جنپ  تصش و  دصیس و  هیآ  نآ  رد  هک  دناوخ  يا  هیآ  درم  نیا 

(41  . ) ما هتفای  افش  هک  مدش  هجوتم  مدمآ  دوخب  یتقو  مدیرپ ،  باوخ  زا  نآ ،  تبیه  زا 

یسرکلا هیآ  ندناوخ  دایز 

 : تفگ نوع ))  نب  هّللادبع  ))
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 . دنا هداتسیا  باسح  ياپ  مدرم  مامت  و  هدش ،  اپ  رب  تمایق  مدید  باوخ  رد  بش  کی 

 . مدش ّریحتم  نآ  ندید  زا  هک  دنداد  ناشن  نم  هب  ییاهرصق  دندرب و  تشهب  هب  ارم  دندرک و  باسح  یناسآ  هب  نم  زا 

 : دنتفگ نم  هب 

 . رامشب ار  اهرصق  ياهرد 

 . دوب رد  هاجنپ  مدرمش ،  هک  یتقو 

 : دنتفگ هرابود 

 . رامشب ار  شیاه  هناخ 

 . دوب هناخ  جنپ  داتفهودص و  مدرمش ، 

 : دنتفگ

 . تسا تسرد 

و نیریـس ))  نب  دمحم   )) شیپ مدمآ  دـش ،  هک  حبـص  مدرک ،  رکـش  ار  ادـخ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  یلاحـشوخ ،  يداش و  زا  نم 
 . مدرک فیرعت  وا  يارب  ار  مباوخ 

 : تفگ نم  هب  نیریس  نبا 

؟  یناوخ یم  دایز  ار  یسرکلا ))  هیآ   )) وت منک  نامگ 

هلب متفگ : 
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! ؟  دیناد یم  اجک  زا  امش  یلو  ، 

 . دراد فرح  جنپ  داتفه و  دص و  تسا و  هملک  هاجنپ  هیآ  نیا  هکنیا  يارب  تفگ : 

 ! مدرک بجعت  وا  یکریز  هظفاح و  زا  نم 

 : تفگ هاگنآ 

(42  . ) دوش یم  ناسآ  وا  رب  گرم  تارکس  دناوخب  ار  هیآ  نیا  سک  ره 

رقف تهج 

 . درک تیاکش  رقف  زا  دش و  فرشم  ص )  (( ) ادخ لوسر  ترضح   )) تمارک اب  تمدخ  يدرم 

 : دنومرف ترضح  نآ 

مالس نآ  رد  دوبن  هناخ  یسک  رگا  دهد و  یم  ار  تمالـس  باوج  دوب ،  هناخ  رد  یـسک  نک ،  مالـس  يدش  تا  هناخ  لخاد  هک  یتقو 
 . ناوخب ار  دحا )) هّللاوه  لق  هروس   )) رابکی نک و 

 . درک لمع  دوب ،  هدومرف  ترضح  هک  ار  هچ  ره  تفر و  درم  نآ 

(43  . ) دندوب هدش  دنمرهب  نآ  زا  مه  اه  هیاسمه  یتح  هک  درک  ریزارس  وا  رب  ار  شقزر  لاعتم  دنوادخ 

 . . . هّللا وه  لق 

 : دیوگ یم  سنا ))  ))

هدـیدن ار  نآ  لثم  لاحب  اـت  هک  یعاعـش  رون و  اـب  باـتفآ  زور  نآ  میدوب ،  كوبت ))   )) رد ص )))   ) لوسر ترـضح   )) اـب زور  کـی 
 . دمآ رد  میدوب 

! ؟  هدرک هبلغ  دیشروخرب  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  هّللا ،  لوسر  ای  متفگ : 

؟ !  دش رکفتم  ترضح  نآ 

 : دندومرف دندروآ و  فیرشت  ع )))   ) لیئربج ترضح  ))

 . هداتسرف وا  رب  زامن  يارب  ار  هتشرف  رازه  داتفه  قح ))  ترضح   )) هدرک و توف  هنیدم  رد  یثیل ))  هیواعم   ، )) هّللا لوسر  ای 

 : دندیسرپ ع )))   ) لیئربج ترضح   )) زا ص )))   ) ربمغیپ  )) سدقم دوجو 
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! ؟  هدرک تفایرد  یلمع  هچ  هطساوب  ار  هجرد  ماقم و  هبترم و  نیا 

ع  ) لیئربج ترضح 
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 (( . هّللاوه لق   )) هروس ندناوخ  رطاخب  دومرف :  ( 

 . دمآ تفر و  نداتسیا و  نتسشن و  رد  یتح  تشاد  هروس  نآ  رب  تموادم  هشیمه  وا  اریز 

 : دومرف ص )))   ) لوسر ترضح  ))

 . مناوخب زامن  وا  رب  مراد  وزرآ  مه  نم  لیئربج  يا 

(44  . ) دندناوخ زامن  وا  هزانج  رب  هکئالم  اب  دندمآ و  هنیدمب  ضرالا  یط  اب  ترضح  سپ 

لصافم درد 

 . درک تیاکش  لصافم  درد  زا  ص )))   ) دمحم لآ  رقاب  ترضح   )) مجنپ ماما  اب  یصحش 

 : دندومرف میلعت  ار  اعد  نیا  وا  هب  ترضح 

َهَمَطاف ِِهتَْنبا  ِّقَِحب  ِِهلا َو  ِْهیَلَع ِو  ُهّللا  یَّلَص  َْکنَع  ِنیکَْملا  ِكَرابُْملا  ِّبیَّطلا  ِرِهاّطلا  َکِِّیبَن  ِهَوْعَد  َِکتاکََرب َو  َکِمْسِاب َو  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
َنیَملاْعلا َهِلا  ای  ْمِهِقَِحب  ُدِجَا  ام  یّنَع  َْتبَهْذَا  ِّالا  ِهَنَّجلا  ِلْهَا  ِبابَش  يَدِّیَس  ِّقَِحب  ُمالَّسلاِْهیَلَع َو  َنینِم  ؤُْملاِریمَا  ِهِّیِصَو  ِّقَِحب  ِهَکَرابُْملا َو 

تکاس ملصافم  درد  مدناوخ  صولخ  اب  ار  اعد  نیا  دیوگ :  یم 

(45  . ) دش

روک هدنرپ 

هراشا نم  هب  ترـضح  نآ  میدـش ،  ینایایب  لـخاد  میتفر ،  یم  هنیدـم  ياـههوک  فرط  هب  ص )))   ) هّللا لوسر  ترـضح   )) اـب زورکی 
 . مدش ترضح  کیدزن  دندومرف ، 

 . دز یم  مه  هب  ار  شراقنم  دوب و  یتخرد  هخاش  نایم  رد  هک  دنداد  ناشن  نمب  ار  يروک  هدنرپ  ترضح ، 

 : دومرف ص )   ) لوسر ترضح 

؟  دیوگ یم  هچ  هدنرپ  نیا  هک  يوش  یم  هجوتم 

 ! هّللا لوسر  ای  هن ،  متفگ : 

 : دیوگ یم  دندومرف :  ترضح 

ینْمِعْطاَف ُْتعِج  ْدَق  يرََصب َو  یّنَع  َْتبَجَح  ُروُجَی ،  يذَّلا ال  ُلْدَْعلا  َْتنَا  َّمُهّللا 
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 . هدب ماعط  ارم  سپ  ما  هدش  هنسرگ  نم  تسا  روک  نم  مشچ  ینک ،  یمن  ملظ  یتسه و  لداع  وت  ای  ادخ  ینعی : 

 : دندومرف ترضح  تسب .  ار  شناهد  هدنرپ  نآ  و  دش ،  وا  ناهد  دراو  دمآ و  یخلم  هظحل  نیا  رد 

؟  دیوگ یم  هچ  یمهف  یم 

 ! هّللا لوسر  ای  هن ،  متفگ : 

 : دیوگ یم  دندومرف :  ترضح 

 . هاْسنَی ُهَرَکَذ ال  نَم  ُهافَک َو  ِهّللا  یَلَع  َلّکَوَت  ْنَم 

دیامرف و تیافک  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنک  لکوت  ادخ  رب  هک  یسک  ینعی : 
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(46  . ) دنک یمن  شومارف  ار  وا  دنوادخ  دنک ،  دای  ار  ادخ  هک  یسک 

ضرق ياعد 

 : دیوگ یم  هلاضف ))  نب  لضفم  ))

 . مدناوخ ار  اعد  نیا  متشاد و  یضرق 

 : تفگ نم  هب  باوخ  رد  یصخش 

 . نک ادا  ار  دوخ  ضرق  رادرب و  ار  غلبم  رادقم  نیا  اج  نالف  زا 

مدوب راکهدـب  هک  ار  یلوپ  غـلبم  ناـمه  متفر و  دـندوب  هداد  سردآ  باوـخ  رد  نم  هب  هک  ییاـج  ناـمه  هب  هدـش و  رادـیب  باوـخ  زا 
 : تسنیا اعد  نآ  و  مدومن .  تخادرپ  متشادرب و 

(47  . ) یْنیَد یّنَع  ِْضِقا  ِمیرَْکلا  َکِهْجَو  ِهَمْرُِحب  ِمارْکِْالا  ِلالَْجلاَذ َو  ای 

اهراکبلط

 : دیوگ یم  دلاخ )) نب  نیسح  ))

 . دنداتسرف یم  ملابند  هعفد  ره  دنداد و  یمن  ناما  ارم  اهراک  بلط  مدش ،  ضورقم  مه  رد  رازه  دصفه  دادغب  رد 

رد مسرب ،  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح   )) تمدخ متـسناوت  یمن  مهرطاخ  نیمه  هب  دننیبن و  ارم  هک  مدـش  ناهنپ  اهنآ  تسد  زا  هصالخ 
 . مدرک نایب  ار  متالاوحا  همان ،  نآ  رد  متشون و  ترضح  يارب  يا  همان  لاح  نیع 

 : هک دندوب  هتشون  باوج  رد  ترضح 

 : ناوخب ار  اعد  نیا  هبترم  هس  زامن  ره  زا  دعب 

ِّالا َهِلا  ِّقَِحب ال  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ای ال  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِالب  ینَمَحْرَت  ْنَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِّقََحب ال  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ـال  اـی  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
 . َْتنَا ِّالا  َهِلا  ِالب  یلَرِفْغَت  ْنَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِّقَِحب ال  َْتنَاِّالا  َهِلا  ای ال  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِالب  یّنَع  َیِضرَت  ْنَا  َْتنَا 

 ، مه رد  رازه  دص  دش و  ادا  میاهضرق  مامت  هک  دیـشکن  هام  راهچ  هب  هّللاو  مدومن ،  تموادم  اعد  نآ  رب  مدناوخ و  ار  نآ  هک  یتقو  زا 
(48  . ) دمآ هفاضا  مه 

حاورا

یم ضرعتم  ار  شزینک  هک  یحاورا  زا  دش و  فرـشم  (ع )))  رقاب دمحم  ماما  ترـضح   )) سّدـقم رـضحم  ینم  ؤم  صخـش  زور  کی 
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 : درک ضرع  دومن و  تیاکش  دنوش 

؟  منک هچ  تسا  تحاران  یلیخ  دنوش و  یم  وا  ضرعتم  حاورا  هک  مراد  يزینک  ادخ ،  لوسر  رسپ  يا 

 : دندومرف ترضح 

 (( قلف سان و  و  دمح ) هروس   ) هحتاف  )) هروس هب  ار  وا  نک  ذیوعت 

 . دشاب شهارمه  هک  سیونب  راب  هد  ار  اه  هروس  زا  مادک  ره 

هب سیونب و  نارفعز  کشم و  اب  یفرظ  رد  سپس 
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 . دشاب بآ  نیا  مه  وا  لسغ  وضو و  یندیشون و  رد  ناشونب و  وا 

(49  . ) داد تاجن  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  زور  هس  زا  دعب  مدرک ،  لمع  ترضح  تاروتسد  هب 

ناطیش ِّرش 

 : دنتفگ دندرک و  تیاکش  هسوس  زا و  ص )))   ) مرکا لوسر  ترضح   )) هب باحصا  زا  یضعب 

؟  مینک هچ  دنک .  یم  هبتشم  ام  رب  ار  نامزامن  دزادنا و  یم  کش  رد  ار  ام  دوش و  یم  لئاح  نامزامن  ام و  نیب  ناطیـش  هّللا ،  لوسر  ای 
!

 : دندومرف ترضح 

ادخب وا  ّرـش  زا  دیدرک ،  هسوسو  ساسحا  رگا  سپ  دـنیوگ :  یم  بَرتِخ ))  دـنک ((  یم  هسوسو  ار  امـش  زامن  رد  هک  یناطیـش  نآ  هب 
 : دیئوگب دیربب و  هانپ 

ٍبَْرتِخ َنِم  ِهّللِاب  ُذوُعَا 

 . دوش رود  ناطیش  نآ  ات  دیزادنیب ،  ناهد  بآ  دوخ  پچ  فرط  زا  راب  هس  و 

(50  . ) دومرف رود  نم  زا  ار  هسوسو  تلاح  نآ  ادخ ،  مداد ،  ماجنا  ار  لمع  نیا  ات 

بلق ندش  هدنز  تهج 

 : هک درک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  دومن و  ترایز  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  باوخ  رد  یصخش 

 . دوش هدنز  ملد  هک  دیئامرف  میلعت  ییاعد  ارم  هّللا  لوسر  ای 

 : دندومرف میلعت  وا  هب  ار  تاملک  نیا  ترضح 

 . ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلع  ِّلَص  َّمُهّللَا  یْبلَق  َِییُْحت  ْنَا  َُکلَئْسَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ای ال  ُموُّیَق  ای  ُّیَح  ای 

(51  . ) دومرف هدنز  ار  مبلق  اعد  نیا  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  مدناوخ ،  ار  متخ  نیا  هبترم  هس  نم 

هناخ رد  ناذا 

نآ هب  شـضرم  زاو  مالـسلا ،  هیلع  اضرلا )) یـسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  اقآ   )) سدـقم رـضحم  دـمآ  میهاربا ))  نب  ماشه  ))
 : تفگو دومن ،  تیاکش  ترضح 

لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


! ؟  منک هچ  مدیدن .  يرثا  مدرک  اود  میکح و  هچ  رهو  مرادن ،  يدنزرف  مه  مضیرم  مه  موش ،  تیادف  ناج ،  اقآ 

 : دندومرف مالسلا  هیلع  اضرلا )) یسوم  نب  یلع  ترضح  اقآ  ))

 . وگب ناذا  تلزنم  رد  دنلب  يادص  اب  ورب و  لزنم  هب 

هب يدایز  نادـنزرف  مه  درک و  فرط  رب  ار  مضرم  مه  لاعتم  دـنوادخ  مدرک ،  ارجا  ار  ترـضح  روتـسد  لزنم و  مدـمآ  تفگ :  ماشه 
(52  . ) دومرف تیانع  نم 

افشلاراد

 : درک ضرع  دش و  بای  فرش  ص )   ) ادخ لوسر  ترضح  سدقم  رضحم  ینز 

 ، ما هدروآور  امـش  تیانع  يافـشلاراد  هب  لاحلاو  درادن ،  اپ  تسدو و  شوگو  مشچ  هک  مراد  يدـنزرف  دـینک !  مکمک  هّللا  لوسرای 
 . مسرب هجیتن  هب  ات  دیئامرف  روتسد  ییاعد 

 : دندومرف ص )   ) لوسر ترضح 

 . یسرب هجیتن  هب  دوز  ات  تسرفب ،  تاولص  دایز  نمرب  یسرب ،  تتجاحب  یهاوخیم  رگا 

 ، دیسر هناخ  هب  نوچ  داتسرف ،  یم  یتاولص  تشاد ،  یم  رب  هک  یمدق  ره  و  درک ،  نداتـسرف  تاولـص  هب  عورـش  اجنامه  رد  نز ،  نآ 
ترـضح نآ  ضرع  هب  ار  ارجام  دمآ و  دجـسم  هب  دزن و  یفرح  شدـنزرف  اب  يداش  تّدـش  زا  دـید ،  ملاس  حیحـص و  ار  دوخ  دـنزرف 

 . دیناسر

 : دومرف و  دش ،  لزان  ع )   ) لیئربج ترضح  ماگنه  نیا  رد  دندش .  نامداش  همه  نارضاح  اب  ص )   ) لوسر ترضح 

دناسر و یم  مالس  امش  رب  یلاعت  قح  ترضح  هّللا ،  لوسر  ای 

یم
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 : دیامرف

ياه هتسکش  امـش ،  تعافـش  هب  ادرف  مداد ،  افـش  ار  لاح  هتـسکش  نیا  ياضعا  امـش  رب  تاولـص  تکرب  هب  زورما  نم  هک  يروطنامه 
(53  . ) درک مهاوخ  تسرد  ار  امش  تّما 

هچب يافش 

درد ناهگان  ادـخ  هدـنب  نیا  دـنتفگ ،  یم  هرجاهم ))   )) ار وا  رطاخ  نیمهبو  درک ،  ترجاهم  هنیدـم  هب  هّکم  زا  اهنت  دوب و  هلماـح  ینز 
 . دیئاز تشاد  اپ  هنو  تسد  هن  هک  تشوگ  هعطق  کی  دننام  يرسپ  تفرگ و  شندیئاز 

تتامـش رطاخب  نم  یتحاران  اما  میـضار ،  ادـخ  مکح  هب  نم  تفگ :  هلباق  هب  هدرـسفا ،  تحاران و  یلیخ  دـید  نینچ  یتقو  هرجاـهم ، 
 : دنیوگیم هک  تسا  هکم  راّفک  ینعی  نانمشد 

 . . . . . دنتفرگ ار  وا  دنزرف  ياپو  تسد  ام  ناتب  درک و  لوبق  ار  مالسا  نید  تفر و  ام  رهش  زا  هنالف 

 : تفگ هلباق 

 . ینک ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  ار  ترضح  نآ  ییایب و  ص )   ) هّللا لوسر  ترضح  ملاع  تانئاک  رورس  تمدخب  دیاب  هّیضق  نیا  رد  امش 

 . درک نایب  ترضح  نآ  يارب  ار  لاح  تروص  دش و  بایفرش  ترضح  نآ  رضحم  هرجاهم ، 

 : دندومرف بانج  نآ 

 . میها ربِا  یلَع  َتکَراب  امَک  دَّمَُحم  ِلآ  دَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  وگب : 

ملاس و ياپ  تسد و  اب  ار  دوخ  دـنزرف  دـش ،  لزنم  دراو  ات  تشگرب ،  دوخ  هناخ  فرط  هب  دـنار و  نابز  رب  ار  تاـملک  نیا  هرجاـهم ، 
 . درک ربخ  اب  ار  ناشیا  دمآ و  ترضح  تمدخ  ًاروف  دید ،  تسرد 

 : دومرف ترضح 

(54  . ) دوب نمرب  نداتسرف  تاولص  تکرب  زا  نیا 

یبیغ دادما 

 : دندومرف لقن  ناشبلاج  ياهناتساد  باتک  رد  یفحص  نسح  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترضح 

 . میدرک تکرح  یلعم  يالبرک  فرـشا و  فجن  فرطب  دوب ،  راوخ  ریـش  هک  یقت ))  دـمحم  دیـس   )) هداز هدـنب  تیب و  لها  قافتا  هب 
رفس هنملا ،  هّللادمحب و 
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 . میدرگرب ناریا  هب  سپس  نیمظاک و  هب  اجنآ  زا  ات  میدش  یلعم  يالبرک  هب  مزاع  فرشا ،  فجن  زا  تفریذپ و  نایاپ  یبوخب 

رفس و هیثاثا  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  هلبق  برد  کیدزن 

سپ مه  ام  هزاورد و  مد  دورب  وا  هک  میدرپس  یلع ))  ازریم   )) هب موسوم  فرشا ،  فجن  میقم  ناشیوخ  زا  یکی  هب  ار  راوخ  ریـش  لفط 
 . مینک تکرح  و  سوبوتا )   ) هناما شیپ  میورب  عادو  ترایز  زا 

نابایخ عراش و  نیب  هکنآ  لاح  دوبن و  يربخ  ناملفط  هیثاثاو و  یلعازریم  زا  میدـمآ  دوعوم  لـحم  هب  هک  تراـیز  زا  دـعب  هنافـس  أـتم 
عورـش لاح  رهب  تشادـن و  مزال  تقو  رتشیب  يا  هقیقد  دـنچ  تسا و  گرزب  رازاب  تازاوم  هب  هک  دوب  هلـصاف  جـع )   ) نامزلا بحاـص 

 . میتفاین يربخ  اما  وجتسج ،  هب  نادیم  فارطا  میدرک 

ریغ عضو  نیا  رد  تفای .  شهاک  ممـشچِدید  هک  يدـح  هب  تفرگ  الاب  ام  ینارگن  میدـش و  هتـسخ  مه  اـم  دـش و  مرگ  اوه  هتفر  هتفر 
ياهیراتفرگ عفر  يارب  هیدـمحالا ))  هیدـه   )) رد هک  مداتفا  ر )  (( ) ینایتشآ دـمحا  ازریمآ  موحرم   )) زا یئاـعد  داـی  هب  فصو ،  لـباق 

ریز ار  رس  هداد ،  ماجنا  ار  لمع  نیمه  میامن .  هنهرب  دیاب  اعد  ندناوخ  عقوم  رد  ار  مرس  هک  تشذگ  مرطاخ  رد  تسا ،  هتشون  تخس 
 : متفگ بیجع  لاح  نآ  اب  مدرک و  دنلب  ار  اهتسد  هدومن ،  هنهرب  نامسآ 

ای یّنَع  جِرَفَف  ِهیف  اَنَا  ام  يرَتدَـق  نیعَتـسَن  َكاِّیا  ُدـُبعَن َو  َكاِّیا  َّمُهّللَا  میظَعلا  ِّیلَعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُوق  ـالَو  َلوَح  ـالَو  ِمیحّرلا  ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
 . میرَک

هفوک هار  هک  یفرط  هب  ریقح  تیب  لها  هک  مدید  راظتنا  فالخرب 
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! ؟  تسین یلعازریم  نیا  دیوگ :  یم  هدش و  هجوتم  دور  یم 

زا اما  میتفر  شیپ  یمک  کـیدزن ،  میرب  منک ،  یمن  هدـهاشم  يزیچ  هک  نم  متفگ :  تسین و  يربخ  وا  زا  مدـید  مدرک  یهاـگن  هدـنب 
کیدزن میتفر  یبیغ  ییامنهار  اب  بیترت  نیمه  هب  تسین ! ؟  یلعازریم  نیا  تفگ :  هدرک  هراشا  هداوناخًاددجم  دوبن ،  يرثا  یلعازریم 

 . هفوک دجسم  ياهسوبوتا  هاگتسیا )   ) فقوم دودح  هب  میدیسرات  ، 

تسا نادیم  طسو  نامه  یّلعم  يالبرک  ياه  نیشام  متسناد  یم  هکنآ  اب  تسا و  لوغـشم  لاقترپ  نتخورف  هب  رفن  کی  مدرک  هدهاشم 
؟  دنتسه اجک  البرک  ياه  نیشام  مدرک  لا  ؤس  وا  زا  دش و  يراج  منابز  هب  اما  ، 

دنزیم ادص  يونـش  یمن  رگم  تفگ :  دوب و  هدافتـسا  دروم  یتلود  دحاو  طخ  ندش  رئاد  زا  لبق  هک  یمیدق  ژاراگ  کی  هب  درک  هراشا 
 . البرک البرک 

هدـهاشم هناخ ،  هوهق  کی  بنج  یمیدـق  ژاراگ  نآ  ياهتنا  رد  میتفر .  درک  هراشا  وا  هک  فرط  نامه  هب  میدوب ،  قیرغ  دـننام  هک  اـم 
اب هیثاثا  رانک  زین  یلعازریم  تسا و  باوخ  رد  میدوب  وا  لاح  نارگن  یلیخ  هک  هراوخریـش  هچب  تسا و  يراـنک  رد  هیثاـثا  هک  میدومن 

(55  . ) تسا هداد  ياچ  روتسدو  تسا  راگیس )  ) هراگیج ندیچیپ  لوغشم  هدیمل و  تحار  لایخ 

لدگنس رومءام 

 : دندومرف ناشیا 

 : تفگ درک و  دروخرب  نیرتمک  هدنب  هب  مق  هّیملع  هزوح  مرتحم  نیسردم  زا  یکی  لبق  يدنچ 

؟  يراد وا  اب  یئانشآ  هچ  درک ،  دای  وت  زا  یتبسانم  هب  یقارع  دنمشناد  نالف 

ناشتمدخ رد  هیروس )  رد  تسا  یگرزب  رهش   ) بلح هب  اجنآ  هار  نیب  راطق  رد  لوبمالسا و  رد  یتدم  متفگ : 
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 . میدوب

 : درک هفاضا  مرتحم  سردم 

اهیناریا هب  هجو  چیه  هب  هک  درک  لقن  یناریا  راّوز  اب  بلح  كرمگ  رد  ار  يروس  راد  هجرد  دب  دروخ  رب  تشذگرس  یقارع  داتسا  نآ 
 ( . تشاد تموصخ  تیبلها  ناتسود  اب  ایوگ   ) داد یمن  ازیو 

هب تشگرب  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  تفر و  نوریب  قاطا  زا  ریقح )  ) ینالف هکنیا  اـت  دـش  هدوزفا  وا  تنوشخ  رب  میدرک  تبحـص  هچنآ 
 . قاطا

 . داد لیوحتو  دز  ار  ازیو  رهم  تفرگ ،  ار  اه  همانرذگ  یلطعم  نودب  قالخا  دب  درم  نامه 

؟  يدرک هچ  مدرک  لا  ؤس  نیرتمک )  هدنب   ) ینالف زا  هدش  جراخ  قاطا  زا  بجعت  اب 

 : مدناوخ ار  اعد  نیا  هدرک و  هنهرب  ار  رس  نامسآ  ریز  تفگ : 

ای یّنَع  جِّرَفَف  هیف  اَنَا  ام  يرَتدَـق  نیعَتـسَن  َكاّیا  ُدـُبعَن و  َكاّیا  َمُّهللا  میظعلا  ِّیلعلا  ِهللااـب  ـالا  َهُّوق  ـال  َلوح  ـالو  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
میرَک

(56  . ) داد ار  ازیو  دش و  ادیپ  لدگنس  نیا  بلق  رد  یلوحت  هدومرف  فطل  لاعتم  دنوادخ 

يرکف یتحاران 

 : دندومرف یفحص  نسح  دیسآ  ياقآ  ترضح  تاداس  هلالس  بانج 

ندیـسر رمث  هب  يارب  يدایز  ياهلاس  هک  یـضایر )  هّللارکـش  ياـقآ   ) اـم نم  ؤم  مرتحم و  رایـسب  زیزع و  ردارب  زا  يا  هگرب  یکاـپان ، 
تسدب دیآ  رد  زازتحا  هب  صاخشا  نیا  تیلاعف  اب  ناهج  رد  مالسا  مچرپ  یلاعت  هّللا  ءاشنا  تشاد و  تیلاعف  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا 

تاـبجوم یتـنعل ،  كاواـس  هب  هعجارم  اـب  هک  دوـب  نیا  لاـمتحا  هظحل  ره  دوـب و  هدرک  گـنت  ناـشیا  يارب  ار  یگدـنز  دوـب و  هدروآ 
 . دروآ دوجوب  ار  هل  مظعم  يراتفرگ 

 : دندومرف هّللا  هظفح  یضایر  ياقآ 

جاح موحرم  دزن  دش ،  تخس  یلیخ  نم  رب  راک  یتقو 
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یقت دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هّللا  هیآ  هیلاع و  تاماقم  بحاص  طایخ ،  یلعبجر  خیـش  نادرگاش  زا  هک  هشیپ  تلادع  ياقآ  لیعامـسا 
 . مدرک لقن  ناشیا  يارب  ار  ارجام  متفر و  دوب  یلمآ 

زا سوی  أم  و  نایرگ (  یمشچ  اب  نامسآ  ریز  لزنم  مدمآ  هیدمحا ))  هیده  هحفص 17   ، )) دش روآدای  هدنب  هب  ار  اعد  نیا  موحرم  نآ 
 : مدناوخ دنوادخ ) ریغ 

 . نیَملاعلا یَلَع  ٍملِع  یلَع  مُهَترَتخا  َنیذَّلا  ِِهتَیب  ِلهَا  ِهَمحَّرلا َو  ِّیبَن  َکِّیبَِنب  َکَیِلا  ُهَّجَوَتَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

 . رِداقلا ُرِهاقلا  ُِبلاغلا  یفاعُملا َو  یفاکلا  َتنَا  َکِّنِاَف  اهِّرش  ینفِکاَو  اِهتَنوُزُح  اِهَتبوُعُص َو  یل  لِّلَذَف  َّمُهّللَا 

دماین و ام  غارس  هب  مه  صخش  نآ  رگید  مدش و  صالخ  يرکف  یتحاران  نآ  زا  مهنم  تسین و  یـصخش  نینچ  ایوگ  دش  مامت  اعد  ات 
(57  . ) متفای تاجن  یتحاران  نآ  زا  تسا  ع )   ) نینم ؤملا  ریما  هب  بوسنم  هک  اعد  نیا  تکرب  هب  بیترت  نیدب 

مدان دزد 

 : درک لقن  مردپ  دیوگ :  یم  حون ))  نب  رکبوبا  ))

ناکد رد  رب  مدناوخ و  یم  ار  یسرکلا  هیآ  بش  ره  متشاد  تداع  نم  هک  درک  فیرعت  میارب  زور  کی  هک  متشاد  ناورهن  رد  یتسود 
 . متفر یم  ملزنم  هب  تحار  لایخ  اب  مدیمد و  یم  ما  هزاغم  و 

فرط هب  مدـناوخ و  اج  نامه  زا  دـمآ ،  مدای  باوخ  تقو  متفر .  هناخ  هب  و  مناوخب ،  هزاغم  هب  ار  یـسرکلا  هیآ  تفر  مدای  بش  کی 
 . مدیمد ما  هزاغم 

يدرم هّجوتم  دعب  هدرک ،  عمج  هدوب  اجنآ  رد  هچ  ره  هدمآ و  هزاغم  رد  يدزد  مدید  مدرک ،  زاب  رد  مدمآ و  هزاغم  هب  هک  حبـص  ادرف 
 . هتسشن اجنآ  رد  هک  مدش 

متفگ
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؟  يراد راک  هچ  اجنیا  رد  یتسه و  هک  وت  : 

مرببو مرادرب  متساوخ  هکنیمه  متسب و  ار  اهنیا  نم  تسا ،  دوجوم  وت  عاتم  مامت  نک  هاگن  ما ،  هدربن  وت  زا  يزیچ  نم  نزن  داد  تفگ : 
 . دش یم  راوید  مربب  متساوخ  یم  ات  زاب  مدرک  یم  ناشن  ار  رد  متشاذگ  یم  نیمز  ار  اهثاثا  ات  مدرک ،  یمن  ادیپ  ار  هزاغم  رد 

مدرک و هبوت  نم  اریز  نک ،  وفع  ارم  یناوت  یم  رگا  الاح  يدرک ،  زاب  ار  رد  وت  هکنیا  ات  مدرب  رسب  الب  نیا  هب  حبص  ات  ار  بش  هصالخ 
 . ما هدربن  وت  زا  مه  يزیچ 

(58  . ) مدرک رکش  ار  ادخ  متشادرب و  وا  زا  تسد  مه  نم 

اهتشون یپ 

ص 21. ص :)   ) دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  زا  ییاهناتساد  - 1

ص 22. میحرلا :  نمحرلا  هّللا  مسب  ياهناتساد  - 2

ص 69. میحرلا :  نمحرلا  هّللا  مسب  ياهناتساد  - 3

ص 81. دمح : هروس  ياهناتساد  - 4

نارهت پاچ  باب 38 . ح 18 ، ص 19 ، ج 86 ، راونالاراحب : - 5

باب 38. ح 54 ، ص 49 ، ج 86 ، راحب : - 6

باب 38. ح 7 ، ص 7 ، ج 86 ، راحب : - 7

باب 1. ح 145 ، ص 199 ، ج 57 ، راحب : - 8

ص 102. ناهج )  تاراشتنا   : ) نانجلا حیتافم  تایلک  - 9

باب 94. ح 58 ، ص 47 ، ج 72 ، راحب : - 10

ص 112. ناهج )  تاراشتنا   : ) نانجلا حیتافم  تایلک  - 11

.125 نامه :  - 12

 . باب 45 ح 27 ! ص 257 ، ج 86 ، راحب : - 13

.244 حیتافم :  - 14
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251 نانجلا :  حیتافم  - 15

كردم 257 نامه  - 16

حیتافم 263. - 17

كردم 264 نامه  - 18

.دشاب یم  زامن  مالس  زا  دعب  لمع  نیا  ًارهاظ  - 19

272 لبق :  كردم  - 20

نامه - 21
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275 : 

نامه 323 - 22

ص 335. لبق :  كردم  - 23

.344 نامه :  - 24

ص 354. نامه :  - 25

ص 373. نامه :  - 26

نامه 380 - 27

نامه 440 - 28

ص 467. نامه :  - 29

ص 635. نامه :  - 30

نامه 665 - 31

يونعم 81 هناخوراد  - 32

ص 8. ریبک : تاوعدلا  عمجم  تایلک  - 33

ریبک ص 10. تاوعدلا  عمجم  - 34

ریبک 18 تاوعدلا  عمجم  - 35

.30 كردم :  نامه  - 36

.64 تاوعدلا :  عمجم  - 37

.68 كردم :  نامه  - 38

.49 ریبک : تاوعدلا  عمجم  هیشاح  - 39

.94 نامرد :  افش و  راکذا  موتخ و  - 40

لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


.138 كردم :  نامه  - 41

.139 نامرد :  افش و  راکذا  موتخ و  - 42

.228 كردم :  نامه  - 43

.228 كردم :  نامه  - 44

.331 نامرد :  ءافش و  راکذا  موتخ و  - 45

.92 تاجاحلا :  حیتافم  - 46

.99 كردم :  نامه  - 47

 . 100 كردم :  نامه  - 48

.243 كردم :  نامه  - 49

.262 كردم :  نامه  - 50

حیتافم 618. - 51

ص 86. یفاو ج 3 ، زا  لقن   36 تالسوت :  - 52

 . ص 103 تاولص :  لئاضف  حرش  - 53

نامه 104. - 54

ص 22. بلاج :  ياهناتساد  - 55

.24 نامه :  - 56

.30 نامه :  - 57

.50 نآرق :  اب  نامرد  افش و  - 58
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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